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ABSTRAK
Yohana Asih Wijayanti. 2015. Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar
Siswa Kelas VIII.D SMP Negeri 1 Seyegan Tahun Ajaran 2013/2014 dengan
Cooperative Learning Tipe Think-Pair-Share pada Pokok Bahasan Sistem
Peredaran Darah Manusia. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan
Biologi, Jurusan Ilmu Pendidikan Matematika dan IPA, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Guru mata pelajaran Biologi SMP Negeri 1 Seyegan tidak puas terhadap
hasil belajar siswa kelas VIII tahun ajaran 2012/2013 karena hanya 7 dari 36
siswa yang tuntas KKM. Melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menggunakan
model Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share peneliti bertujuan
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Seyegan
tahun ajaran 2013/2014 pokok bahasan Sistem Peredaran Darah Manusia.
Penelitian dilaksanakan pada November 2014, siswa kelas VIIID SMP Negeri 1
Seyegan sebagai subyek penelitian. Penelitian terdiri dari 2 siklus dengan 2
pertemuan pada setiap siklusnya.
Instrumen penelitian meliputi tes dan lembar observasi. Peningkatan hasil
belajar diketahui dari data tes yang dilaksanakan di setiap akhir siklus (posttest 1
dan posttest 2). Peningkatan aktivitas belajar diketahui dari lembar pengamatan
pasangan belajar siswa. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan
kuantitatif. Hasil belajar mencakup ranah kognitif dan ranah psikomotor.
Hasil tes menunjukkan jumlah siswa yang mencapai KKM 76,66%
(posttest 1) menjadi 90% (posttest 2), serta rata-rata nilai 77,96 (posttest 1)
menjadi 80,33 (posttest 2). Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan
aktivitas belajar siswa, pada siklus 1 belum ada pasangan belajar siswa yang
tergolong kategori tinggi, namun pada siklus 2 6,67% sudah tergolong kriteria
tinggi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Cooperative
Learning tipe Think-Pair-Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Peningkatan aktivitas belum memenuhi target penelitian yaitu 70% siswa
tergolong kategori tinggi.
Kata kunci: hasil belajar, aktivitas belajar, Cooperative Learning tipe ThinkPair-Share, Sistem peredaran darah manusia
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ABSTRACT
Yohana Asih Wijayanti. 2015. Increase Activity and Learning Outcomes
Students of Grade VIII.D at Seyegan 1 Junior High School Academic Year
2013/2014 with Cooperative Learning Think-Pair-Share type on Human
Circulatory System Highlights. Thesis. Yogyakarta: Biology Education
Studies Program, Department of Mathematics and Science Education,
Faculty of Teacher Training and Education, University of Sanata Dharma.
Biology teacher of SMPN 1 Seyegan not satisfied with the results of class
VIII student of the school year 2012/2013 as only 7 of the 36 students who
completed the KKM. Through Action Research (PTK) using a model-type
Cooperative Learning Think-Pair-Share researchers aims to improve the activity
and results of class VIII student of SMPN 1 Seyegan the academic year
2013/2014 the subject of Human Circulatory System. The experiment was
conducted in November 2014, VIIID grade students of SMP Negeri 1 Seyegan as
research subjects. The study consisted of 2 cycles with 2 meetings on each cycle.
Research instruments include tests and observation sheet. Improved
learning outcomes are known from the data of tests conducted at the end of each
cycle (posttest 1 and posttest 2). Increased learning activity known from
observation sheet student learning partner. Descriptive data were analyzed
qualitatively and quantitatively. Learning outcomes include cognitive and
psychomotor domains.
The test results show the number of students who reach KKM 76.66%
(posttest 1) to 90% (posttest 2), and the average value of 77.96 (posttest 1) to
80.33 (posttest 2). Observations indicate an increase in activity of student
learning, in cycle 1 students learn couples yet classified as high category, but in
the second cycle 6.67% is considered high criteria. From the results of this study
concluded that the use of type Cooperative Learning Think-Pair-Share can
improve student learning outcomes. Increased activity of research that has not met
the target of 70% of students classified as high category.
Keywords: learning outcomes, learning activity, Cooperative Learning ThinkPair-Share type, human circulatory system
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan sebagai salah satu proses dalam hidup manusia bertujuan untuk
memperoleh

pengetahuan

dan

ketrampilan

yang

diperlukan

dalam

peranannya

di

masyarakat. Menurut Setiawan dalam Banjarmasin Post (2013), pendidikan adalah salah
satu aspek penting dalam kehidupan setiap manusia. Manusia yang terdidik dapat menjadi
manusia yang beradab, bersopan santun dan berbudaya. Pada dasarnya, pendidikan
merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan potensi sumber
daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar
mereka (Syah, 2003). Pendidikan dapat berlangsung secara formal dan informal.Secara
formal, pendidikan dilakukan dalam bentuk pengajaran di sekolah.
Pengajaran dilaksanakan dalam suatu aktivitas yang kita kenal dengan istilah
mengajar. Menurut Daryanto dan Raharjo (2012), mengajar adalah membimbing kegiatan
belajar siswa sehingga siswa mau belajar. Secara konvensional pengajaran dipandang
bersifat mekanistik dan merupakan otonomi guru untuk mengajar, guru menjadi pusat
kegiatan. Dengan pandangan seperti ini guru terdorong menyampaikan informasi
sebanyak-banyaknya. Metode yang dominan yaitu ceramah dan tanya-jawab, sekali-kali
siswa diberi kesempatan diskusi dibawah pengawasan, bukan bimbingan dan pemberian
motivasi dari guru (Suyono dan Haryanto,

1
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2011). Namun dewasa ini, guru dituntut mampu menciptakan kondisi belajar
yang kondusif dan mendorong siswa menjadi aktif, tidak sekedar menerima.
Salah satunya yaitu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan
inovatif

sehingga

proses

belajar

tidak

diharapkan siswa termotivasi untuk

menjemukan.

Dengan

demikian

menguasai materi ajar dengan baik

sehingga memperoleh hasil belajar sebagaimana yang diharapkan.
Memotivasi siswa untuk menguasai materi ajar dan memperoleh hasil
belajar sesuai yang diharapkan tidaklah semudah yang dipikirkan. Tidak sedikit
guru yang mengeluhkan banyak anak didiknya memperoleh hasil belajar
dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan. Salah satu
contohnya yaitu ketidakpuasan guru mata pelajaran Biologi SMP Negeri 1
Seyegan terhadap hasil belajar siswa kelas VIII tahun ajaran 2012/2013 pada
materi Sistem Peredaran Darah Manusia yang diberikan di semester 1. Diakhir
bab biasanya guru memberikan ulangan harian untuk mengevaluasi proses
pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan
guru mata pelajaran, nilai yang diperoleh siswa kelas VIIID pada tes tertulis
untuk pokok bahasan Sistem Peredaran Darah Manusia ternyata cukup
mengecewakan karena hanya 19,44% (7 dari 36 siswa) yang memperoleh nilai
tuntas KKM. Adapun skor rata-rata kelas adalah 52,36 padahal KKM Biologi
SMP Negeri 1 Seyegan adalah 75. Banyaknya siswa yang memperoleh nilai di
bawah KKM menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran belum tercapai.
Rendahnya

pencapaian

nilai

ketuntasan

siswa

tersebut

diduga

disebabkan beberapa hal, yaitu : (1) kurangnya minat belajar siswa, terutama
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minat untuk membaca materi. (2) kurangnya motivasi belajar siswa. (3) metode
pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang memotivasi siswa untuk terlibat
secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang biasanya
digunakan oleh guru yaitu ceramah dan diskusi secara klasikal. (4) kurangnya
aktivitas belajar siswa selama proses belajar-mengajar berlangsung.
Salah satu langkah yang dapat dipilih untuk mengatasi masalah tersebut
yaitu

dengan

mengganti metode

pembelajaran

yang diharapkan mampu

meningkatkan keaktivan siswa yang imbasnya antara lain meningkatnya hasil
belajar siswa. Melalui penelitian ini peneliti mengharapkan dapat meningkatkan
hasil akademik siswa dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas
akademiknya.
Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mempersiapkan beberapa hal
diantaranya: perijinan, observasi awal, menyiapkan materi dan media yang akan
digunakan,

serta

instrument-instrument

yang

akan

digunakan

saat

pembelajaran. Peneliti melakukan observasi awal terhadap kondisi kegiatan
pembelajaran di kelas VIIID SMP N 1 Seyegan. Observasi awal ini dilakukan
untuk mengetahui kondisi awal kelas saat pembelajaran berlangsung. Observasi
awal ini peneliti lakukan pada Jumat, 23 November 2014. Peneliti memperoleh
informasi dari guru mata pelajaran Biologi Ibu Dra. Nurul Vita Ambarwati
bahwa jumlah siswa kelas VIIID Tahun Ajaran 2013/2014 sebanyak 32 siswa.
Siswa berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16 siswa, sedangkan siswa yang
berjenis kelamin perempuan sebanyak 16 siswa.
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Observasi dilakukan saat siswa mengikuti proses belajar mengajar di
kelas. Proses pembelajaran diisi dengan ceramah dan tanya jawab guru
dansiswa, namun tidak semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Sebagian
besar siswa justru melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan materi
yang

sedang dibahas oleh guru.

Ada yang mengobrol dengan teman

sebangkunya, menggambar, ada juga yang justru mengganggu teman dengan
melemparkan kertas misalnya. Hanya beberapa yang terlihat mendengarkan dan
mencatat.

Ketika guru memberikan pertanyaan,

ada siswa yang justru

menjawab dengan nada bercanda sehingga membuat suasana menjadi gaduh
dan kurang kondusif.
Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti menyusun Rancangan
Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

sesuai

dengan

Model

Pembelajaran

Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share yang akan diterapkan dalam
pelaksanaan penelitian dalam siklus 1 dan siklus 2. Diharapkan dengan
pembelajaran tersebut siswa mampu menguasai materi pokok bahasan yang
dipelajari, sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Untuk itu, peneliti
melakukan penelitian tindakan kelas yang mengangkat permasalahan tersebut
dalam bentuk penelitian dengan judul “Meningkatkan Aktivitas dan Hasil
Belajar Siswa Kelas VIII.D SMP Negeri 1 Seyegan Tahun Ajaran 2013/2014
dengan Cooperative Learning Tipe Think-Pair-Share pada Pokok Bahasan
Peredaran Darah Manusia”.
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A. Rumusan Masalah
Apakah penerapan Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share pada
pokok bahasan Sistem Peredaran Darah Manusia dapat meningkatkan aktivitas
dan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Seyegan tahun ajaran
2013/2014?

B. Batasan Masalah
Dari permasalahan tersebut, peneliti membatasi masalah yang akan
diteliti agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas ruang lingkupnya,
yaitu sebagai berikut :
1.

Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam S.K 1.
Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia, dengan K.D 1.6
Mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya
dengan kesehatan.

2.

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup aspek kognitif
dan aspek psikomotor.

3.

Parameter yang digunakan adalah hasil belajar IPA Biologi siswa kelas
VIIID SMP Negeri 1 Seyegan Tahun Ajaran 2012/2013 pokok bahasan
Sistem Peredaran Darah yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau skor.

4.

Aktivitas psikomotor siswa yang diharapkan mendengarkan penjelasan
guru,

membaca

materi,

menulis/mencatat,

melakukan diskusi, dan melakukan presentasi.

melakukan

tanya-jawab,
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan
untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1
Seyegan tahun ajaran 2013/2014 pokok bahasan Sistem Peredaran Darah
manusia menggunakan Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :
1. Peneliti
Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat mengembangkan
pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan kelas. Salah
satunya dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai
dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Peneliti juga berharap
dapat memperoleh jawaban dari permasalahan yang ditemukan.
2. Guru dan sekolah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran metode
pembelajaran

yang

dapat

digunakan

guru

dalam kaitannya

dengan

pembelajaran materi Sistem Peredaran Darah Manusia. Selain itu, peneliti
berharap

penelitian

pembelajaran

ini

sehingga

bermanfaat
dapat

khususnya pembelajaran Biologi.

pula

meningkatkan

untuk

perbaikan

kualitas

proses

pembelajaran,
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3. Siswa
Melalui penelitian ini peneliti mengharapkan siswa terpacu semangatnya sehingga
mampu bekerja dalam tim, berpartisipasi aktif dan menguasai pokok bahasan dengan
baik sehingga memperoleh hasil belajar yang memuaskan.
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BAB II
DASAR TEORI

A. Belajar dan pembelajaran
Belajar merupakan suatu aktivitas atau proses untuk memperoleh
pengetahuan,

meningkatkan ketrampilan,

memperbaiki perilaku, sikap dan

mengkokohkan kepribadian (Suyono dan Haryanto, 2011). Kaitannya dengan
pembelajaran di sekolah, belajar merupakan kegiatan siswa dalam membangun
makna dan pemahaman atas suatu materi belajar. Belajar membutuhkan
keterlibatan mental dan aktifitas siswa sendiri sehingga tujuan belajar tidak
akan dapat tercapai jika belajar hanya dimaknai sebagai aktifitas “menerima”
pengetahuan.

Aktivitas

murid

sangat

diperlukan

dalam kegiatan

belajar

mengajar sehingga muridlah yang seharusnya aktif.
Belajar juga tidak harus melalui pengajaran atau sekedar berfokus pada
guru. Tanggung jawab belajar ada pada diri siswa sedangkan guru bertanggung
jawab untuk menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi, dan
tanggung jawab siswa untuk belajar (Suyono dan Haryanto, 2011). Belajar
bertujuan untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman dari interaksi secara
langsung

dengan

lingkungan.

Melalui

belajar

diharapkan

dapat

terjadi

perubahan (peningkatan) bukan hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada
aspek lainnya seperti aspek afektif dan aspek psikomotor.
Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya membangun pemahaman
siswa dan memfasilitasi siswa belajar, salah satunya dengan:
8
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menciptakan suatu kondisi dimana siswa dapat belajar. Menurut Suprijono
(2009), pembelajaran berdasarkan makna leksial berarti proses, cara, perbuatan
mempelajari.

Pembelajaran

berpusat

pada

peserta

didik.

Pembelajaran

merupakan dialog interaktif. Pembelajaran merupakan proses organik dan
konstruktif, bukan mekanis.
Berdasarkan berbagai pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa belajar merupakan aktifitas untuk memperoleh dan mengembangkan
pengetahuan dengan interaksi aktif bersama lingkungan untuk mencapai suatu
tujuan belajar. Sedangkan pembelajaran merupakan bentuk upaya pengajar
memfasilitasi peserta didik untuk belajar.

A. Aktifitas belajar
Aktifitas siswa penting dalam proses belajar mengajar. Aktifitas yang
dimaksud adalah aktifitas jasmani dan moral siswa seperti mendengarkan,
menulis atau mencatat, membaca, membuat ringkasan, mengingat, berfikir,
mengamati gambar atau tabel, dan sebagainya. Daryanto dan Raharjo (2012)
menggolongkan aktifitas siswa dalam beberapa hal :
a. Aktifitas visual seperti membaca, menulis, melakukan eksperimen dan
demonstrasi.
b. Aktifitas lisan seperti bercerita, tanya jawab, diskusi, menyanyi.
c. Aktifitas mendengarkan seperti mendengarkan penjelasan guru, ceramah,
pengarahan.
d. Aktifitas gerak seperti senam, atletik, melukis, menari.
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e. Aktifitas menulis seperti mengarang, membuat surat, membuat makalah.
Setiap jenis aktifitas belajar tersebut memiliki bobot yang berbeda
bergantung pada tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar.
Menurut Suryabrata (1984), ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
aktifitas belajar seseorang :
a. Faktor yang berasal dari luar diri siswa misalnya : keadaan udara, suhu
udara, cuaca, waktu, tempat, alat-alat atau media yang dipakai, dan
kehadiran orang lain.
b. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa misalnya : nutrisi, penyakit, dan
fungsi panca indera.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aktifitas
belajar merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar
mengajar. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan visual, lisan, gerak,
dan menulis yang dipengaruhi keadaan diri siswa dan lingkungannya. Melalui
penelitian dengan Cooperative Learning Tipe Think-Pair-Share ini diharapkan
dapat meningkatkan aktivitas belajar (psikomotorik) siswa selama proses
belajar mengajar seperti mendengarkan penjelasan guru, membaca materi,
menulis/mencatat, melakukan tanya-jawab, melakukan diskusi, dan melakukan
presentasi.
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B. Hasil belajar
Hasil belajar

adalah

kemampuan-kemampuan

yang dimiliki siswa

setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 1990). Dalam sistem
pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun
tujuan instruksional,

menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin

Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah yaitu ranah
kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.
Suprijono (2009) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah perubahan
tingkah laku secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi saja.
Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorikan oleh para pakar pendidikan
tidak dilihat secara fragmentasi atau terpisah melainkan komprehensif. Hasil
belajar tersebut biasanya dikaitkan dengan prestasi belajar siswa sebagai tolok
ukur tingkat keberhasilan siswa dalam belajarnya.
Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi antara
berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal)
maupun dari luar diri (faktor eksternal). Faktor-faktor tersebut berinteraksi
secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar
(Ahmadi dan Supriyono, 1990). Faktor internal antara lain: keadaan badan,
nutrisi, dan fungsi panca indra. Sedangkan factor eksternal antara lain:
motivasi/ kehadiran orang lain, dan keadaan cuaca/tempat belajar.
Berdasarkan konsep di atas maka diperoleh pengertian bahwa hasil
belajar adalah perubahan tingkah laku yang diwujudkan berupa kemampuan
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kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil interaksi aktif peserta didik
dalam kelompok kerja selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Menurut Ratnawulan dan Rusdiana (2015), ranah kognitif merupakan
penilaian hasil belajar yang mencakup kegiatan mental (otak). Dalam ranah
kognitif terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah
hingga jenjang tertinggi yang meliputi enam tingkatan, yaitu:
a. Pengetahuan (C1) menekan pada proses mental dalam mengenali dan
mengungkapkan kembali informasi yang telah siswa perolehsecara tepat
sesuai dengan yang telah diperoleh sebelumnya.
b. Pemahaman (C2) berhubungan dengan penguasaan atau mengerti tentang
sesuatu.
c. Aplikasi

(C3)

pemahamannnya

mengharapkan

siswa

melalui penggunaannya

mampu
secara

mendemonstrasikan,

tepat

ketika mereka

diminta untuk itu.
d. Analisis

(C4)

kemampuan

untuk

memilah

sebuah

informasi dalam

komponen-komponen hingga hierarki dan keterkaitan antara ide dalam
informasi tersebut menjadi tampak dan jelas.
e. Sintetis (C5) kemampuan untuk mengkombinasikan elemen-elemen untuk
membentuk sebuah struktur yg unik dan sistem.
f.

Evaluasi (C6) kegiatan membuat penilaian berkenaan dengan nilai sebuah
ide, kreasi, cara, atau metode.

Dalam versi baru, ditambahkan:
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g. Imajinasi

: kemampuan untuk menggabungkan berbagai konsep materi

pelajaran menjadi sebuah imajinasi dalam berkreasi.
h. Kreasi

: kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep materi

pelajaran menjadi suatu produk.
Ranah afektif merupakan penilaian hasil belajar yang berkenaan
dengan sikap dan nilai yang terdiri dari lima aspek yakni penerimaan, jawaban
atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Ada lima karakteristik
afektif yaitu, sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Dalam pembelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) indikator afektif yaitu sikap ilmiah: jujur, peduli,
tanggung jawab, dan lain-lain.
Sedangkan ranah psikomotor merupakan penilaian hasil belajar yang
berkenaan dengan ketrampilan dan kemampuan bertindak yang terdiri dari
enam aspek yaitu gerakan refleks, gerakan dasar, perseptual, keharmonisan atau
ketepatan,

gerakan

ketrampilan

kompleks,

dan

gerakan

ekspresif dan

interpretatif. Kategori yang termasuk dalam ranah ini: meniru, memanipulasi,
pengalamiahan, dan artkulasi. Kategori ini merupakan suatu tahap dimana
seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks terutama
yang berhubungan dengan gerakan interpretatif.
Hasil
wawancara,
kelayakannya.

belajar
maupun

diukur

menggunakan

menggunakan

lembar

test

tertulis

observasi

maupun

yang

telah

lisan,
diuji
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C. Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) tipe Think-Pair-Share
Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) adalah suatu model
pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok
kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang
siswa lebih bergairah dalam belajar. Sistem pengajaran pada pembelajaran
kooperatif memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama
dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur (Taniredja, dkk,
2011).

Pembelajaran kooperatif merujuk

pada berbagai macam metode

pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk
saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran
(Slavin, 2005). Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan
oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta
menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu
siswa menyelesaikan masalah yang dimaksud. Biasanya guru menetapkan
bentuk ujian tertentu pada akhir tugas (Suprijono, 2009).
Pembelajaran

kooperatif

bertujuan

meningkatkan

hasil

akademik

dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademiknya. Selain itu,
pembelajaran kooperatif juga bertujuan mengembangkan ketrampilan sosial
siswa, antara lain : berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang
lain bekerja dalam kelompok, dan sebagainya. Salah satu tipe metode dalam
pembelajaran

kooperatif

yaitu

pembelajaran

kooperatif tipe

Think-Pair-Share
Think-Pair-Share

(TPS).
diharapkan

Dengan

model

siswa

dapat
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mengembangkan ketrampilan berfikir dan menjawab serta berkomunikasi satu
dengan yang lainnya.
Think-Pair-Share adalah pembelajaran yang memberi siswa kesempatan
untuk bekerja sendiri dan bekerjasama dengan orang lain (Lie, 2002). Dalam
hal ini, guru sangat berperan penting untuk membimbing siswa melakukan
diskusi, sehingga terciptanya suasana belajar yang lebih hidup, aktif, kreatif,
efektif (dalam hal penyerapan materi) dan menyenangkan. Adapun tahap-tahap
pembelajaran dengan Think-Pair-Share ini yaitu :
a. Think
Pembelajaran diawali dengan guru mengajukan pertanyaan atau isu terkait
dengan pelajaran. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan atau isu tersebut secara
mandiri.
b. Pair
Pada tahap ini, guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk
berdiskusi. Diharapkan dalam diskusi tersebut siswa dapat saling bertukar
pikiran mengenai jawaban yang mereka pikirkan secara individu pada
tahap think kemudian ditentukan jawaban yang paling benar atau yang
paling meyakinkan.
c. Share
Dalam kegiatan ini, guru meminta siswa membagikan hasil diskusi mereka
dalam tahap pair kepada seluruh anggota kelas. Diharapkan pada tahap ini
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terjadi tanya jawab yang mendorong siswa menemukan struktur dari
pengetahuan yang dipelajarinya.
Keunggulan dari pembelajaran ini yaitu optimalisasi partisipasi siswa.
Ibrahim, dkk. (2000) dalam

www.sriudin.com mengemukakan kelebihan

model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) sebagai berikut:
1. Penggunaan metode pembelajaran TPS menuntut siswa menggunakan
waktunya

untuk

mengerjakan

tugas-tugas

atau

permasalahan

yang

diberikan oleh guru di awal pertemuan sehingga diharapkan siswa mampu
memahami materi dengan baik sebelum guru menyampaikannya pada
pertemuan selanjutnya.
2. Tugas yang diberikan oleh guru pada setiap pertemuan selain untuk
melibatkan

siswa

secara

aktif

dalam

proses

pembelajaran

juga

dimaksudkan agar siswa dapat selalu berusaha hadir pada setiap pertemuan.
Sebab bagi siswa yang sekali tidak hadir maka siswa tersebut tidak
mengerjakan tugas dan hal ini akan mempengaruhi hasil belajar mereka.
3. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar,
metode pembelajaran TPS akan lebih menarik dan tidak monoton.
4. Penerimaan terhadap individu lebih besar, sebab semua siswa akan terlibat
dengan permasalahan yang diberikan oleh guru.
5. Dengan pembelajaran TPS

perkembangan hasil belajar siswa dapat

diidentifikasi secara bertahap sehingga pada akhir pembelajaran hasil yang
diperoleh siswa dapat lebih optimal.
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6. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi. Sistem kerjasama
yang diterapkan dalam model pembelajaran TPS menuntut siswa untuk
dapat bekerja sama dalam tim, sehingga siswa dituntut untuk dapat belajar
berempati, menerima pendapat orang lain atau mengakui secara sportif jika
pendapatnya tidak diterima.
Lebih lanjut Ibrahim, dkk juga mengemukakan bahwa metode TPS
sebagai

pembelajaran

yang

baru

diketahui

kemungkinan

yang

dapat

menimbulkan kebingungan pada sejumlah siswa, sebagian kehilangan rasa
percaya diri, dan saling mengganggu antar siswa. Sedangkan Fadholi (2009)
dalam

matheducations.blogspot.com

mengemukakan

4

kelemahan

atau

kekurangan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) sebagai berikut:
1. Jumlah siswa yang ganjil berdampak pada saat pembentukan kelompok,
karena ada satu siswa tidak mempunyai pasangan
2. Jika ada perselisihan, tidak ada penengah
3. Jumlah kelompok yang terbentuk banyak
4. Sangat sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya
rendah.
Melalui penelitian tindakan kelas dengan model Cooperative Learning
tipe Think-Pair-Share diharapkan dapat memotivasi siswa dan menciptakan
situasi belajar yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa lebih antusias
dan aktif seperti membaca, menulis, tanya jawab, diskusi, mendengarkan
penjelasan guru, menggambar, dan membuat makalah.
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D. Pokok bahasan Sistem Peredaran Darah Manusia
Pokok bahasan Sistem Peredaran Darah Manusia merupakan materi
yang dipelajari pada jenjang SMP kelas VIII semester 1. Pokok bahasan ini
membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem peredaran darah
pada

manusia.

Dalam

penelitian

ini,

peneliti

membahas

K.D

1.6

Mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya
dengan kesehatan, yang akan membahas beberapa hal, yaitu:
1. Darah
a. Komposisi darah
b. Golongan darah
2. Alat peredaran darah
a. Jantung
b. Pembuluh darah
c. Peredaran darah
d. Peredaran limfe
3. Gangguan pada sistem peredaran darah
a. Gangguan yang berhubungan dengan darah
b. Gangguan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah

E. Penelitian yang Relevan
Penelitian terkait yang menggunakan model pembelajaran Cooperative
Learning tipe Think-Pair-Share juga pernah dilakukan. Meinam (2012) dalam
penelitiannya “Meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Santo
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Aloysius Turi Sleman tahun ajaran 2012/2013 pada bahasan sistem gerak
melalui model Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share” menunjukan
bahwa pencapaian KKM siswa mengalami peningkatan yaitu 67,74% pada
siklus I dan 90,32% pada siklus II. Hasil belajar siswa pada aspek kognitif
meningkat dari 77,42 menjadi 87,41. Pada aspek psikomotor juga mengalami
peningkatan yaitu dari 74,19% siswa dengan kategori tinggi dan 25,81%
dengan kategori sedang, menjadi 100% dengan kategori tinggi.
Selain itu, model pembelajaran Cooperative Learning tipe Think-PairShare

juga

pernah

digunakan

Giyastutik

(2009)

dalam

penelitiannya

“Penerapan Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VIIA SMP Negeri 3 Karanganyar Tahun
Pelajaran 2007-2008”. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pencapaian
hasil belajar siswa pada aspek kognitif mengalami peningkatan yaitu 72,13%
pada siklus I menjadi 80,46% pada siklus II.

F. Kerangka Berfikir
Memotivasi siswa untuk menguasai materi ajar dan memperoleh hasil
belajar sesuai yang diharapkan tidaklah semudah yang dipikirkan. Tidak sedikit
guru yang mengeluhkan banyak anak didiknya memperoleh hasil belajar
dibawah KKM yang telah ditentukan. Salah satu contohnya yaitu ketidakpuasan
guru mata pelajaran Biologi SMP Negeri 1 Seyegan terhadap hasil belajar siswa
kelas VIIID tahun ajaran 2012/2013 pada materi Sistem Peredaran Darah
Manusia.

Nilai yang diperoleh siswa pada tes tertulis ternyata cukup
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mengecewakan karena 19,44% (7 dari 36 siswa) memperoleh nilai di bawah
KKM Biologi kelas VIII yaitu 75, dengan rata-rata kelas sebesar 52,36.
Banyaknya siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM menunjukkan bahwa
tujuan pembelajaran belum tercapai.
Rendahnya

pencapaian

nilai

ketuntasan

siswa

tersebut

diduga

disebabkan beberapa hal, yaitu: (1) kurangnya minat belajar siswa, terutama
minat untuk membaca materi. (2) kurangnya motivasi belajar siswa. (3) metode
pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang memotivasi siswa untuk terlibat
secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang biasanya
digunakan oleh guru yaitu ceramah dan diskusi secara klasikal.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu
dengan mengganti metode pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan
keaktifan siswa yang imbasnya antara lain meningkatnya hasil belajar siswa.
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh Meinam (2012) yang
menunjukkan bahwa pencapaian KKM siswa mengalami peningkatan yaitu 67,74%
pada siklus I dan 90,32% pada siklus II, peneliti mencoba menerapkan model
pembelajaran yang sama pada materi yang berbeda dan di sekolah yang berbeda pula
yaitu pada materi Sistem Peredaran Darah Manusia untuk meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar siswa kelas VIIID SMP Negeri 1 Seyegan.
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BAB III
METODOLOGI
A. Jenis rancangan penelitian yang digunakan dan variabel penelitian
a. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian
Tindakan Kelas (PTK). Wibawa dalam Taniredja (2010) menyebutkan bahwa
penelitian

tindakan

kelas

merupakan

suatu

penelitian

yang

mengangkat

masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh guru di lapangan. Penelitian
tindakan kelas bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang ditemukan
atau dihadapi guru di kelasnya sebagai upaya perbaikan dan peningkatan
layanan profesional guru dalam menangani proses belajar mengajar. Manfaat
yang dapat dipetik jika guru mau melaksanakan penelitian tindakan kelas
terkait dengan komponen pembelajaran antara lain: (1) inovasi pembelajaran;
(2) pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan pada tingkat kelas; dan (3)
peningkatan

profesionalisme

guru

(Basrowi Sukidin

dan Suranto

dalam

Taniredja, 2010).
Salah satu model penelitian tindakan kelas yang paling banyak
digunakan adalah model penelitian tindakan kelas Kemmis dan Mc Taggart.
Model ini merupakan pengembangan dari model penelitian Kurt Lewin. Model
penelitian tindakan kelas Kemmis dan Mc Taggart dikenal dengan model spiral
yang digambarkan dalam desain pada gambar 3.1 berikut:

21
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Gambar 3.1. Desain PTK model spiral Kemmis dan Mc Taggart

a. Variabel penelitian
Variabel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:
1. Variabel terikat

: aktivitas dan hasil belajar siswa

2. Variabel bebas

: Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share

b. Indikator ketercapaian
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini meliputi hasil belajar dan
aktifitas siswa.
Aspek

Tabel 3.1. Indikator ketercapaian
Kondisi awal
Target

Jumlah siswa yang

Pencapaian KKM

Sebanyak 70 % siswa

mencapai KKM

sebesar 19,44%

mencapai KKM.

52,36

Siswa memperoleh rata-

(dengan KKM 75)
Skor rata-rata kelas

rata kelas sebesar 75,00
Psikomotor
(aktivitas siswa)

Belum terukur

Selama mengikuti proses
belajar mengajar hasil
belajar siswa pada ranah
psikomotor 70% siswa
tergolong kategori tinggi.
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A. Setting Penelitian
a. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Seyegan yang
beralamat di Desa Margoagung, Seyegan, Sleman, Yogyakarta.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada November - Desember, 2013.
b. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek pada penelitian ini yaitu siswa kelas VIIID SMP Negeri 1 Seyegan
semester 1 pada tahun ajaran 2013/2014 dengan jumlah siswa 30 orang.
2. Objek Penelitian
Objek pada penelitian ini berkaitan dengan penerapan model Cooperative
Learning tipe Think-Pair-Share untuk meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar siswa yang mencakup aspek kognitif dan psikomotor.
c. Desain Penelitian Siklus 1
Dalam penelitian tindakan kelas ini,

peneliti menggunakan model

Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share dengan 2 siklus dimana setiap
siklus masing-masing 2

pertemuan.

Adapun siklus-siklus tersebut adalah

sebagai berikut :
1. Perencanaan (planning)
Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24

a) Permohonan ijin kepada guru mata pelajaran IPA Biologi SMP Negeri
1 Seyegan.
b) Observasi, observasi dilakukan oleh peneliti sebelum melaksanakan
penelitian.
c) Identifikasi masalah, dilakukan berdasarkan hasil observasi.
d) Mempersiapkan
penelitian

instrumen-instrumen

diantaranya

menyusun

yang

akan

silabus,

digunakan dalam

menyusun

Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) beserta Lembar Kerja Siswa (LKS),
dan menyiapkan soal-soal latihan, soal-soal pre-test, soal-soal post-test
beserta kunci jawaban.
2. Tindakan (acting)
Pada

tahap

pelaksanaan

tindakan,

peneliti

bersama

guru

melaksanakan pembelajaran mengacu pada RPP yang telah disusun.
3. Observasi (observing)
Selama

pelaksanaan

proses

pembelajaran,

observer

bertugas

mengamati kegiatan siswa dan memberikan skor pada setiap ranah
berdasarkan aspek-aspek yang diamati terkait dalam proses pembelajaran
yang sedang berlangsung.
4. Refleksi (reflection)
Pada tahap ini, selain melakukan analisis data, peneliti melakukan
refleksi untuk melihat kembali hal-hal yang telah dilakukan selama proses
belajar-mengajar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan
dan kekurangan yang kemudian akan diperbaiki pada siklus II.
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d. Desain Penelitian Siklus 2
1. Perencanaan (planning)
Pada tahap perencanaan siklus 2 ini peneliti menyusun silabus,
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai perbaikan
dari kekurangan pada siklus pertama beserta soal-soal latihan dan soal posttest beserta kunci jawaban.
2. Tindakan (acting)
Pada tahap

pelaksanaan tindakan ini,

peneliti bersama guru

melaksanakan pembelajaran mengacu pada RPP yang telah disusun sebagai
perbaikan dari kekurangan pada siklus pertama. Lain dengan pembelajaran
pada siklus 1, pada siklus 2 ini peneliti memberikan kebebasan kepada
siswa untuk memilih sendiri pasangan belajarnya.
3. Observasi (observing)
Pada tahap observasi ini, observer mengamati kegiatan siswa
selama proses belajar-mengajar berlangsung dan memberikan skor pada
setiap ranah berdasarkan aspek-aspek yang diamati terkait dengan proses
pembelajaran yang sedang berlangsung.
4. Refleksi (reflection)
Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data dan refleksi untuk
melihat kembali hal-hal yang telah dilakukan selama proses belajarmengajar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan dan
kekurangan pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan menganalisis data
untuk memperoleh hasil evaluasi.
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B. Instrument
Instrument yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran yang digunakan peneliti pada pembelajaran
kooperatif dengan Think-Pair-Share ini meliputi: silabus dan RPP yang
disusun berdasarkan Standar Kompetensi 1. Memahami berbagai sistem
dalam kehidupan manusia, dengan Kompetensi Dasar 1.6 Mendeskripsikan
sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan,
serta dilengkapi dengan LKS.
2. Instrumen Pengumpulan Data
a.

Soal
Soal-soal dibuat untuk melengkapi perangkat pembelajaran dan

untuk memperoleh data untuk ranah kognitif. Soal-soal dalam penelitian ini
meliputi soal pre-test, soal post-test siklus 1 dan soal post-test siklus 2.
Soal pre-test diberikan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal
siswa mengenai bahan yang akan diberikan. Soal-soal pre-test berupa soal
pilihan ganda dengan jumlah soal sebanyak 20 soal. Sedangkan soal posttest diberikan dengan tujuan untuk mengetahui penguasaan siswa mengenai
bahan/materi yang telah diberikan. Soal-soal post-test pada siklus 1 dan
siklus 2 berupa soal uraian dan isian dengan masing-masing siklus
sebanyak 8 soal.
Untuk mengetahui kelayakan tes dan butir soal sehingga dapat
dipergunakan sebagai instrument dalam penelitian, peneliti menggunakan
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pendapat orang yang berpengalaman (judgement expert) yaitu dengan
menanyakan atau berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan guru IPA
Biologi SMP Negeri 1 Seyegan.
b.

Lembar Observasi
Lembar observasi disusun peneliti untuk memperoleh data yang

akan digunakan untuk ranah psikomotor, serta memperkuat pernyataan
kuantitatif

mengenai

aktifitas

siswa

selama

proses

belajar-mengajar.

Lembar observasi ini nantinya diisi oleh observer pada saat kegiatan
pembelajaran berlangsung. Observer dipilih oleh peneliti sebanyak 2 orang
rekan peneliti.

C. Analisis data
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
Analisa ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang dicapai siswa,
juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Hasil
belajar dalam penelitian ini mencakup ranah kognitif, dan ranah psikomotor.
Data hasil belajar siswa pada ranah kognitif diperoleh dari hasil tes tertulis
yaitu pre-test dan post-test. Sedangkan data hasil belajar siswa pada ranah
psikomotor dan aktifitas diperoleh dari lembar observasi.
a.

Ranah kognitif
Pengukuran hasil belajar siswa pada ranah kognitif menggunakan
soal pre-test dan post-test dengan perhitungan sebagai berikut :
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Skor =
b.

x 100

Ketuntasan belajar individu
Berdasarkan KKM yang telah ditentukan di SMP Negeri 1 Seyegan,
siswa dapat dituntaskan bila memperoleh nilai 75. Ketuntasan belajar
secara individu dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.2. Ketuntasan belajar individu

b.

Nilai individu

Keterangan

< 75 dari KKM

Tidak tuntas

≥ 75 dari KKM

Tuntas

Ketuntasan belajar klasikal
Untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal
dihitung menggunakan rumus :

KK =

c.

x 100

Rata-rata kelas
Untuk menghitung rata-rata kelas menggunakan rumus :

=

x 100

dengan,
: rata-rata kelas
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d.

∑X

: jumlah skor seluruh siswa

N

: banyaknya subjek

Ranah psikomotor
Pengukuran hasil belajar pada ranah psikomotor menggunakan
lembar observasi aktifitas siswa dengan perhitungan sebagai berikut:

q=

x 100

dengan,
q

: presentase skor hasil observasi partisipasi
pasangan siswa

r

: jumlah keseluruhan skor yang diperoleh pasangan

t

: skor maksimal

Suharsimi (2007) mengemukakan kriteria hasil presentase skor
aspek psikomotor siswa yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.3. Kriteria presentase skor aspek psikomotor
Presentase yang diperoleh

Keterangan

75,02 ≤ q ≤ 100

Tinggi

50,01 ≤ q ≤ 75,01

Sedang

25 ≤ q ≤ 50,00

Rendah

Presentase setiap kategori secara klasikal dihitung menggunakan rumus:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30

P =

x 100%

dengan,
P

: presentase setiap kategori secara klasikal
: jumlah siswa pada setiap kategori
: jumlah seluruh siswa

D. Hipotesis
Penerapan

Cooperative

Learning

tipe Think-Pair-Share dapat meningkatkan

keaktivan dan hasil belajar siswa kelas VIIID SMP Negeri 1 Seyegan tahun ajaran
2013/2014 pada pokok bahasan Sistem Peredaran Darah Manusia.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
1. Pelaksanaan Penelitian Siklus 1
Siswa kelas VIIID SMP N 1 Seyegan sebagai subjek penelitian ini
berjumlah 32 siswa. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini
berjumlah 30 siswa, 2 siswa tidak mengikuti dan tidak terlibat secara
keseluruhan proses belajar mengajar dan test pada siklus 1 atau siklus 2.
a. Pelaksanaan Proses Pembelajaran dan Tes kognitif
Pelaksanaan

penelitian

siklus

1

dilakukan

pada

Selasa,

26

November 2013 dan Rabu, 27 November 2013. Pertemuan pertama
berlangsung pada jam pertama dan kedua (pukul 07:00-8:20 WIB). Pada
pertemuan

ini,

peneliti

memperkenalkan

diri

dan

menginformasikan

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kegiatan pertama yang
dilakukan yaitu siswa mengerjakan pretest selama 20 menit.
Setelah siswa mengerjakan pretest, peneliti menanyakan mengenai
kesulitan yang dialami siswa saat mengerjakan soal-soal pretest. Beberapa
siswa menyatakan bahwa sudah pernah belajar mengenai materi Sistem
Peredaran Darah namun sudah lupa, ada juga yang belum mempelajari
sehingga merasa kesulitan ketika mengerjakan soal. Sebagai apersepsi,
peneliti

memberikan

beberapa

pertanyaan

yang

membantu

siswa

mengingat kembali beberapa hal mengenai darah, komponen darah, dan
fungsi darah.
31
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Gambar 4.1. Apersepsi
Siswa yang hadir mengikuti pretest sebanyak 31 siswa, satu orang
siswa tidak masuk karena sakit sehingga tidak mengikuti pretest. Data hasil
pretest digunakan sebagai data untuk mengetahui kemampuan awal siswa
mengenai pokok bahasan yang akan dipelajari. Hasil pretest dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 4.1. Hasil pretest
No.
Jenis data yang diamati
1. Nilai tertinggi
2. Nilai terendah
3. Rata-rata

Hasil yang diperoleh
65
20
41,83

Data nilai pretest menunjukan bahwa belum ada siswa yang
nilainya mencapai KKM secara klasikal maupun individual. Hal tersebut
dapat diartikan bahwa pemahaman siswa terhadap materi Sistem Peredaran
Darah Manusia masih rendah.
Setelah apersepsi dan tanya jawab membahas beberapa soal pretest,
peneliti

mengajak

siswa

untuk

mempelajari

materi diawali dengan
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membahas mengenai darah beserta komponen-komponennya dan fungsi
darah. Untuk lebih memahami materi, peneliti memberikan kesempatan
siswa untuk mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) 1 secara individu
(tahap think) selama kurang lebih 20 menit. Pada tahap ini, peneliti
membatasi siswa agar tidak berdiskusi dengan temannya. Siswa hanya
diperbolehkan untuk mengerjakan soal dengan membaca atau mencari
jawaban pada buku paket yang dibawa masing- masing.

Gambar 4.2. Mengerjakan LKS (tahap think)

Selanjutnya peneliti mendampingi siswa untuk mengerjakan LKS
secara berpasangan sesuai dengan pasangan yang telah ditentukan oleh
peneliti (tahap pair) selama kurang lebih 15 menit. Pada tahap ini, siswa
diperbolehkan

saling

bertukar

pikiran

dan

berbagi pendapat

merumuskan jawaban yang paling benar dari soal yang dikerjakan.

untuk
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Gambar 4.3. Mengerjakan LKS (tahap pair)
Kemudian beberapa pasang siswa membagikan hasil diskusinya
kepada teman-teman sekelas secara presentasi (tahap share). Pada tahap ini
peneliti juga ikut ambil bagian dalam diskusi kelas membahas hal-hal yang
masih belum dipahami siswa. Peneliti juga memberikan waktu untuk siswa
melengkapi LKSnya sebagai bahan belajar di rumah.

Gambar 4.4. Menggambar di papan tulis terkait
hasil diskusi LKS (tahap share)
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Gambar 4.5. Mendampingi siswa berdiskusi

Untuk melihat hasil belajar secara kognitif, peneliti melakukan
posttest 1, siswa mengerjakan soal sekitar 20 menit. Data nilai hasil
posttest 1 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.
Tabel 4.2. Hasil posttest 1
No.
Jenis data yang diamati
1. Nilai tertinggi
2. Nilai terendah
Jumlah siswa dengan nilai mencapai
3.
KKM
Jumlah siswa dengan nilai belum
4.
mencapai KKM
5. Rata-rata nilai
6. Ketuntasan klasikal

Hasil yang diperoleh
96
42
22 siswa
8 siswa
77,49
76,66 %

Berdasarkan nilai posttest di atas, rata-rata adalah sebesar 77,49 dan
nilai yang tuntas (sama atau lebih dari KKM) secara klasikal sebesar
76,66%. Hasil

nilai posttest

Siklus

1 menunjukkan bahwa target

penelitian sebenarnya sudah tercapai berupa nilai hasil belajar kognitif
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sekurang-kurangnya 70% siswa memiliki nilai posttest ≥ 75. Namun
peneliti masih ingin meningkatkan hasil belajar siswa melalui siklus 2.
a. Pengamatan Aktivitas Psikomotor Siswa
Pengamatan terhadap aspek psikomotor siswa dilakukan oleh rekan
peneliti selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan
berdasarkan format observasi psikomotorik pada lembar observasi yang
telah disediakan.
Sikap dan perilaku siswa yang menunjukkan adanya kegiatan
belajar psikomotorik yang diamati pada penelitian ini meliputi beberapa
aspek,

antara

lain:

persiapan

siswa

sebelum

memulai

kegiatan

pembelajaran, antusias dan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran,
kemampuan

menerima

dan

menanggapi

pendapat

teman

sewaktu

berdiskusi dan presentasi, serta kegiatan siswa di akhir pembelajaran.
Tabel 4.3. Tingkat aktivitas psikomotorik siswa siklus 1

No.

Pasangan
belaj
ar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Nilai per
pasan
gan
16
16
23
28
24
17
15
16
32
16
12
12
14

Presentase
skor
pasang
an (%)
36,36
36,36
52,27
63,63
54,54
38,63
34,09
36,36
72,72
36,36
27,27
27,27
31,81

Kategori
RENDAH
RENDAH
SEDANG
SEDANG
SEDANG
RENDAH
RENDAH
RENDAH
SEDANG
RENDAH
RENDAH
RENDAH
RENDAH
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14.
N
12
27,27
15.
O
13
29,54
Presentase kriteria sedang = 4/15x100% = 26,67 %
Presentase kriteria rendah = 11/15x100% = 73,33 %

RENDAH
RENDAH

Dari tabel 4.3, peneliti dapat memperoleh informasi bahwa aktivitas
psikomotorik siswa 4 pasangan (26,67%) dalam kategori sedang, dan
sisanya (73,33%) masih rendah. Belum ada pasangan siswa yang tergolong
kategori tinggi sehingga dilanjutkan pada siklus 2.
b. Refleksi
Setelah

pelaksanaan

pembelajaran,

peneliti melakukan refleksi

terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Berikut beberapa hal
yang perlu diperhatikan dari proses pembelajaran dan data hasil yang
diperoleh :
-

Banyak siswa yang mengeluh karena kurang terbiasa belajar dengan
banyak

menjawab

pertanyaan,

apalagi

melakukan

diskusi

dan

presentasi.
-

Belum semua kelompok diskusi mampu melakukan kerjasama, saat
diskusi (pada tahap pair) maupun ketika presentasi.

-

Sebagian besar siswa masih pasif bertanya ketika ada yang kurang
jelas, bahkan masih ada siswa yang sangat pasif, saat diskusi maupun
saat teman lain presentasi.

-

Secara keseluruhan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik sesuai
RPP dan silabus yang telah dibuat sebelumnya.
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Berdasarkan hasil refleksi tersebut, peneliti kemudian melanjutkan
penelitian ke siklus 2 sebagaimana telah disusun sebelumnya.

1. Pelaksanaan Penelitian Siklus 2
a. Pelaksanaan Proses Pembelajaran dan Tes kognitif
Siklus 2 dalam penelitian ini dilaksanakan dalam 2 pertemuan.
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 28 November 2013
sedangkan pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jumat, 29 November
2013. Seperti pada siklus 1, peneliti menjadi pengajar dan menerapkan
model

pembelajaran

Cooperative

Learning

tipe

Think-Pair-Share.

Observasi aktivitas psikomotrik siswa dilakukan oleh mitra peneliti.
Pertemuan pertama dilaksanakan selama 80 menit (pukul 09:5510:35 WIB). Peneliti memulai kegiatan pembelajaran dengan mengulang
beberapa hal yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya,
peneliti memberikan apersepsi mengenai sistem peredaran darah pada
manusia

dan

hubungannya

dengan

kesehatan.

Kemudian

peneliti

mempersilakan siswa untuk mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) 2
sebagai bahan belajar agar lebih memahami materi yang dipelajari. Selama
kurang lebih 20 menit, siswa diberi kesempatan untuk menegerjakan LKS
2 secara individu. Peneliti memberikan batasan agar siswa tidak berdiskusi
(tahap think).
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Gambar 4.6. Mengerjakan LKS (tahap think)

Setelah

siswa

mengerjakan

LKS

secara

individu,

peneliti

mempersilakan siswa untuk berdiskusi dan saling bertukar pikiran dalam
merumuskan jawaban yang dianggap

paling tepat untuk soal yang

dikerjakan (tahap pair). Berbeda dengan pair siklus 1, pada siklus 2 ini
peneliti memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih sendiri
pasangan belajarnya.

Gambar 4.7. Mengerjakan LKS (tahap pair)
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Kemudian beberapa pasang siswa membagikan hasil diskusinya
kepada teman-teman sekelas secara presentasi (tahap share). Pada tahap ini
peneliti ikut ambil bagian dalam diskusi kelas membahas hal-hal yang
masih belum dipahami siswa. Peneliti juga memberikan waktu untuk siswa
melengkapi LKSnya sebagai bahan belajar di rumah.

Gambar 4.8. Mengerjakan posttest

Untuk melihat hasil belajar secara kognitif, peneliti melakukan
posttest 2, siswa mengerjakan soal sekitar 20 menit. Data nilai hasil
posttest 2 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.
Tabel 4.4. Hasil posttest 2
No.
Jenis data yang diamati
1. Nilai tertinggi
2. Nilai terendah
Jumlah siswa dengan nilai mencapai
3.
KKM
Jumlah siswa dengan nilai belum
4.
mencapai KKM
5. Rata-rata nilai
6. Ketuntasan klasikal

Hasil yang diperoleh
94
70
26
4
80,33
90 %
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Berdasarkan nilai posttest di atas, rata-rata adalah sebesar 80,33 dan
nilai yang tuntas (sama atau lebih dari KKM) secara klasikal sebesar 90%.
Hasil nilai posttest siklus 2 menunjukkan bahwa target penelitian sudah
tercapai

berupa nilai hasil belajar kognitif sekurang-kurangnya 70% siswa

memiliki nilai posttest ≥ 75.
b. Pengamatan Aktivitas Psikomotor Siswa
Seperti pada siklus 1, pengamatan terhadap aktivitas psikomotor
siswa pada siklus 2 ini juga dilakukan oleh rekan peneliti selama kegiatan
pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan sesuai dengan format
pada lembar observasi yang telah disediakan. Sikap dan perilaku siswa
yang menunjukkan ada kegiatan belajar dari aspek psikomotorik yang
diamati pada siklus ini juga serupa dengan siklus sebelumnya.
Tabel 4.5. Tingkat aktivitas psikomotorik siswa siklus 2

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pasangan
belaja
r
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Nilai per
pasa
ngan
28
28
26
24
30
28
31
27
30
36
26
28
28
32

Presentase
skor
pasanga
n (%)
63,63
63,63
59,09
64,54
68,18
63,63
72,45
61,36
68,18
81,81
69,09
63,63
63,63
72,72

Kategori
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
TINGGI
SEDANG
SEDANG
SEDANG
SEDANG
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15.
O
29
65,90
Presentase kriteria tinggi = 1/15x100% = 6,67 %
Presentase kriteria sedang = 14/15x100% = 93,33 %

Berdasarkan

tabel 4.5,

SEDANG

peneliti memperoleh informasi bahwa

aktivitas psikomotorik siswa 1 pasangan (6,67%) dalam kategori tinggi,
dan sisanya dalam kategori sedang (93,33%). Hasil tersebut belum
memenuhi target penelitian karena siswa yang termasuk dalam kategori
tinggi belum mencapai 70%.
c. Refleksi
Peneliti melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang
terjadi di siklus 2. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dari proses
pembelajaran dan hasil penelitian yang telah dideskripsikan sebelumnya.
-

Penguasaan kelas masih kurang, masih ada beberapa siswa yang ramai
sendiri.

-

Ketika tahap think, ada siswa yang berdiskusi. Dan ketika tahap pair,
belum

semua

siswa

terlibat

aktif

untuk

mengungkapkan

dan

menanggapi pendapat. Namun pada tahap share, hampir semua siswa
memperhatikan dan ada yang memberikan tanggapan.
-

Banyak siswa yang sudah aktif bertanya ketika ada yang kurang jelas.

-

Secara keseluruhan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik sesuai
RPP dan silabus yang telah dibuat sebelumnya.
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Peneliti hanya melakukan penelitian hingga siklus 2 dikarenakan
keterbatasan waktu yang diberikan. Peneliti selanjutnya akan melakukan
analisa data untuk mengkaji hasil penelitian secara lebih mendalam.
A. Analisis Hasil Penelitian
1. Tes Kognitif
Pretest yang telah dilaksanakan sebelum proses pembelajaran pada siklus
1 merupakan 20 soal pilihan ganda yang digunakan untuk mengetahui
pemahaman awal siswa. Posttest 1 dan 2 merupakan soal uraian yang
digunakan untuk mengetahui penguasaan siswa mengenai bahan/materi yang
telah diberikan.
Dari tabel 4.2 dan table 4.4 pada pembahasan sebelumnya dapat
diketahui bahwa hasil belajar siswa pada posttest 1 mengindikasikan adanya
hasil proses belajar yang dialami siswa setelah mengikuti proses pembelajaran
siklus 1. Sebenarnya hasil belajar tersebut sudah memenuhi target penelitian,
namun peneliti masih ingin meningkatkan hasil belajar siswa melalui siklus 2.
Tabel 4.6. Perbandingan hasil posttest 1 dan posttest 2
Hasil yang diperoleh
No.
Jenis data yang diamati
Posttest 1
Posttest 2
1. Nilai tertinggi
96
94
2. Nilai terendah
42
70
Jumlah
siswa
dengan
nilai
3.
22
26
mencapai KKM
Jumlah siswa dengan nilai belum
4.
8
4
mencapai KKM
5. Rata-rata nilai
77,96
80,33
6. Ketuntasan klasikal
76,66 %
90%
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Tabel 4.6 menunjukkan peningkatan hasil tes kognitif sebagai hasil dari
proses pembelajaran siklus 2 dibandingkan siklus 1. Hal tersebut dapat dilihat
dari peningkatan nilai rata-rata siswa yaitu dari 77,96 menjadi 80,33 jumlah
siswa yang mencapai KKM juga meningkat yaitu dari 23 siswa menjadi 27
siswa. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran telah
meningkatkan pencapaian pemahaman siswa.
Terhadap 4 siswa yang belum tuntas KKM, peneliti memberikan
masukan kepada guru untuk memberikan perhatian khusus, misalnya: diberikan
tugas khusus, sehingga 4 siswa tersebut dapat tuntas KKM sebagaimana siswa
yang lain.
2. Hasil Pengamatan Aktivitas Psikomotor Siswa
Hasil pengamatan menunjukkan sikap dan perilaku siswa dalam belajar
menggunakan Model Cooperative Learning tipe Think-Pair-Share. Daftar
perbandingan tingkat aktivitas psikomotorik siswa kelas VIIID pada siklus 1
dan siklus 2 dapat dilihat dalam tabel 4.7 berikut:
Tabel 4.7. Perbandingan tingkat psikomotorik siklus 1 dan 2
Hasil yang diperoleh
No.
Jenis data yang diamati
Siklus 1
Siklus 2
1. Skor tertinggi pasangan
32
36
2. Skor terendah pasangan
12
24
Jumlah pasangan belajar dengan
3.
11
0
kategori rendah
Jumlah pasangan belajar dengan
4.
4
14
kategori sedang
Jumlah pasangan belajar dengan
5.
0
1
kategori tinggi
6. Presentase kriteria rendah
73,33 %
0%
7. Presentase kriteria sedang
26,67 %
93,33 %
8. Presentase kriteria tinggi
0%
6,67 %
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Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa ada perbedaan presentase masingmasing kriteria dari siklus 1 dan siklus 2. Pada siklus 1, presentase kriteria
rendah sebesar 73,33% sedangkan pada siklus 2 tidak ada siswa yang termasuk
dalam kategori rendah. Pada siklus 1, presentase kriteria sedang sebesar 26,67%
sedangkan pada siklus 2 presentase kriteria sedang sebesar 93,33%. Pada siklus
1, tidak ada siswa yang termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan pada siklus
2 presentase kriteria tinggi sebesar 6,67%.
B. Pembahasan Hasil Penelitian
Deskripsi pelaksanaan penelitian sebelumnya telah menjelaskan bahwa
peneliti melaksanakan penelitian dalam 2 siklus. Selanjutnya, peneliti akan
membahas peningkatan pemahaman konseptual dari aspek kognitif dan aspek
psikomotor siswa dengan menggunakan Model Pembelajaran Cooperative
Learning tipe Think-Pair-Share.
1. Hasil Belajar Kognitif
Peningkatan

pemahaman

konseptual

dapat

diketahui

dengan

membandingkan hasil dari tes yang telah dilaksanakan yaitu posttest 1 dan
posttest 2. Pretest tidak ikut dibandingkan karena test ini bertujuan untuk
mengetahui pengetahuan awal siswa/sebelum mengikuti proses pembelajaran,
sedangkan posttest berupa soal-soal uraian yang bertujuan untuk mengukur
pemahaman

konseptual

siswa

setelah

mengikuti

proses

pembelajaran.

Berdasarkan indikator pencapaian dalam pemahaman konseptual, target yang
harus dicapai yaitu sekurang-kurangnya 70% siswa mencapai angka ketuntasan
minimal (KKM) 75, dan sekurang-kurangnya nilai rata-rata kelas 75.
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Perbandingan nilai posttest 1 dan posttest 2 memperlihatkan adanya
peningkatan pemahaman konseptual siswa. Hasil posttest 2 menunjukkan
jumlah siswa yang mencapai KKM sekitar 90% dan rata-rata nilai mencapai
80,33. Hasil ini sudah melampaui target penelitian, sehingga dapat disimpulkan
bahwa penggunaan model Cooperative learning tipe Think-Pair-Share dapat
meningkatkan hasil belajar kognitif siswa.
2. Aktifitas Psikomotor
Peningkatan

aktivitas

psikomotorik diketahui dari hasil observasi/

pengamatan yang menunjukkan bahwa pada siklus 1, sebagian besar siswa
masih tergolong dalam kategori rendah (73,33%) sedang sisanya tergolong
kategori sedang (26,67%). Namun pada siklus 2 terjadi peningkatan yaitu tidak
ada siswa yang termasuk dalam kategori rendah,
sedang dan 6,67% tergolong tinggi. Hasil

93,33% tergolong kategori

pengamatan terhadap kelompok

belajar siswa menunjukkan bahwa tingkat aktifitas psikomotorik siswa sudah
mengalami peningkatan, hanya saja hasil tersebut belum memenuhi target
penelitian yaitu 70% siswa memiliki tingkat aktivitas psikomotorik tinggi
karena belum semua kelompok belajar memenuhi kriteria tersebut, 14 dari 15
pasangan belajar tergolong kategori sedang dan 6,67% sudah tergolong kategori
tinggi (1 pasangan dari 30 siswa). Hal tersebut dikarenakan kurangnya antusias
siswa untuk aktif bertanya dan berdiskusi, mereka cenderung lebih memilih
mengerjakan sendiri atau jika ada yang kurang jelas mereka lebih memilih
untuk bertanya kepada guru secara personal dari pada klasikal.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan deskripsi analisis yang telah dijabarkan sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Cooperative Learning tipe
Think Pair Share dapat meningkatkan aktivitas psikomotorik dan hasil
belajar kognitif siswa SMP Negeri Seyegan pada materi Sistem Peredaran
Darah Manusia.

Kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian

sebagai berikut:
1. Posttest 1 menunjukkan jumlah siswa yang mencapai KKM sebesar 22
siswa dan meningkat sebesar 26 pada posttest 2. Rata-rata nilai siswa
juga meningkat dari 76,66% pada posttest 1 menjadi 90%.
2. Hasil pengamatan menunjukkan jumlah pasangan belajar dengan
kategori tinggi belum terlihat pada siklus 1, namun pada siklus 2
terdapat 1 pasangan belajar (6,67%) yang tergolong dalam kategori
tinggi. Namun hasil tersebut belum memenuhi target penelitian yaitu
hasil belajar siswa pada ranah psikomotor yang tergolong dalam
kategori tinggi belum mencapai 70%.
B. Saran
1. Bagi peneliti lain
Bagi peneliti lain yang tertarik pada topik yang sejalan dengan
penelitian ini sebaiknya lebih memperhatikan persiapan dan
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manajemen waktu sehingga penelitian dapat berjalan dengan
baik dan tepat waktu.
2. Bagi guru dan calon guru Biologi


Guru dan calon guru sebaiknya terus belajar dan mencari
variasi baru dalam mengajar seiring perkembangan teknologi
sehingga hasil belajar siswa dapat terus ditingkatkan tanpa
mengabaikan

pemahaman

siswa

terhadap

materi

yang

diajarkan.
3. Bagi sekolah


Sekolah sebaiknya memperhatikan kebutuhan perkembangan
siswa misalnya dengan meningkatkan sarana dan fasilitas
belajar siswa sehingga mutu pendidikan dan lulusan sekolah
dapat ditingkatkan.
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SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN

Sekolah

: SMP N 1 Seyegan

Mata Pelajaran

: IPA Biologi

Kelas/Semester

: VIII/I

Standar Kompetensi

: 1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia

Nilai
Kompetensi dasar

Materi Pembelajaran

Budaya Dan

Kegiatan

Indikator Pencapaian

Karakter

Pembelajaran

Kompetensi

Alokasi

Sumber

waktu

Belajar

Penilaian

Bangsa
1.6 Mendeskripsikan sistem
peredaran darah
pada manusia
dan hubungan-

1. Darah
a. Komposisi
darah
b. Golongan darah

a. Percaya diri

Tahap Think

Kognitif:

b. Menghargai



 Menyebutkan

a. Jantung

kesehatan

1. Uji

8 x 40

1. Belajar

menit

IPA

teman

LKS (Lembar

komponen

kompe-

Membuka

(toleransi)

Kerja Siswa).

penyusun darah.

tensi

Cakrawala

tertulis

Alam

2. Alat peredaran darah c. Tanggung

nya dengan

Guru memberikan

 Jenis:

 Menyebutkan

kesempatan untuk

perbedaan eritrosit,

(pre-test

Sekitar

b. Pembuluh darah d. Bekerja sama

mengerjakan LKS

leukosit, dan

dan

untuk

c. Peredaran darah

secara individu.

trombosit.

post-

Kelas VIII

 Menyebutkan

test)

SMP/MT,

d. Peredaran limfe

Jawab

Siswa diberikan

e. Teliti
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3. Gangguan pada
sistem peredaran

Tahap Pair

bagian-bagian



jantung.

Guru menugasi

 Menyebutkan dan

2. Tugas
individu

darah

siswa, siswa

a. Gangguan yang

diberikan

menjelaskan fungsi

tan sikap

berhubungan

kesempatan untuk

darah.

(psiko-

dengan darah

mendiskusikan

b. Gangguan yang

 Menjelaskan

soal pada LKS

tekanan sistol dan

berhubungan

dalam kelompok

tekanan diastol.

dengan jantung

secara

dan pembuluh

berpasangan (2

penggolongan

darah

siswa) dengan

darah berdasarkan

mengkaji bahan

keberadaan

pustaka.

aglutinogen dan

Siswa

aglutinin.

menyimpulkan

Menjelaskan

hasil diskusi

proses pembekuan

kelompok.

darah



 Menjelaskan

 Menyebutkan
Tahap Share

macam-macam



Siswa

pembuluh darah

mengkomunikasi-

dalam sistem

3. Pengama

motor)

 Instrumen
penilaian:
1. Soal uji
kompetensi
tertulis
(pre-test
dan
posttest)
2. Lembar
pengama
tan sikap
(observa

Depdiknas
2. Buku lain
yang
relevan.
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kan hasil diskusi

peredaran darah

si psiko-

kelompok kepada

manusia.

motor)

seluruh anggota




 Membedakan

kelas.

macam-macam

Guru bersama

pembuluh darah

siswa

dalam sistem

mendiskusikan

peredaran darah

hasil diskusi tiap-

manusia.

tiap kelompok dan

 Menjelaskan

memberikan

proses peredaran

arahan bila ada

darah pada

yang kurang tepat.

manusia.

Siswa

 Menjelaskan

menanyakan

peredaran getah

tentang hal-hal

bening/limfe.

yang belum

 Menyebutkan

diketahui. Guru

contoh kelainan

memberikan

atau penyakit yang

jawaban/pengua-

berkaitan dengan

tan tentang hal-hal

sistem peredaran

yang ditanyakan

darah.
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siswa.

Afektif:


Mengerjakan
LKS dengan
serius dan
teliti.



Melakukan
kegiatan
presentasi
dengan serius
dan percaya
diri.



Melakukan
kegiatan
diskusi dengan
semangat
kerjasama dan
saling
menghargai
pendapat
teman.
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Psikomotor:


Menjelaskan di
depan kelas
hasil diskusi
kelompok.



Menggambar
di papan tulis
dan
mengkomunikasikan proses
pembekuan
darah.



Menggambar
di papan tulis
dan
mengkomunikasikan proses
peredaran
darah pada
manusia.



Menggambar
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di papan tulis
dan
mengkomunikasikan
perbedaan
eritrosit,
leukosit, dan
trombosit


Membuat
uraian singkat
mengenai
kelainan atau
penyakit yang
berkaitan
dengan sistem
peredaran
darah
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS I

Nama Sekolah

:

SMP N 1 Seyegan

Mata Pelajaran

:

IPA Biologi

Kelas/Semester

:

VIII (Delapan)/ 1

Alokasi Waktu

:

4 x 40 menit (2 kali pertemuan)

I. Standar Kompetensi
1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia
II. Kompetensi Dasar
1.6 Mendeskripsikan

sistem

peredaran

darah

pada

manusia

dan

hubungannya dengan kesehatan

III. Indikator
Kognitif Produk
1. Menyebutkan komponen penyusun darah.
2. Menyebutkan perbedaan eritrosit, leukosit, dan trombosit.
3. Menyebutkan bagian-bagian jantung.
4. Menyebutkan dan menjelaskan fungsi darah.
5. Menjelaskan tekanan sistol dan tekanan diastol.
6. Menjelaskan

penggolongan

darah

berdasarkan

aglutinogen dan aglutinin.
7. Menjelaskan proses pembekuan darah

Kognitif Proses
1. Menjawab pertanyaan di LKS.
2. Mengamati gambar jantung dan bagian-bagiannya.

Psikomotor
1. Menjelaskan di depan kelas hasil diskusi kelompok.

keberadaan
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2. Menggambar

di

papan

tulis

dan

mengkomunikasikan

proses

pembekuan darah.

Afektif Karakter
1. Mengerjakan LKS dengan serius dan teliti.
2. Melakukan kegiatan presentasi dengan serius dan percaya diri.

Afektif Sosial
1. Melakukan kegiatan diskusi dengan semangat kerja sama dan saling
menghargai pendapat teman.

IV. Tujuan Pembelajaran
Kognitif Produk
1. Siswa dapat menyebutkan komponen penyusun darah.
2. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi darah.
3. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membedakan antara
eritrosit, leukosit, dan trombosit.
4. Melalui kegiatan

individu

dan

diskusi kelompok,

siswa dapat

menjelaskan penggolongan darah berdasarkan keberadaan aglutinogen
dan aglutinin.
5. Setelah menjawab pertanyaan dalam LKS siswa dapat menjelaskan
proses pembekuan darah.
6. Dengan diberi gambar,

siswa dapat menyebutkan bagian-bagian

jantung.
7. Siswa dapat menjelaskan tekanan sistol dan tekanan diastol.
8. Siswa mampu menjelaskan di depan kelas bagaimana hasil diskusinya
mengenai alat-alat peredaran darah.
9. Setelah

menjawab

mengidentifikasi,

pertanyaan

membedakan

darah A,B, AB, dan O.

dan

dalam

LKS

siswa

mengkomunikasikan

dapat
golongan
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Kognitif Proses
1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjawab pertanyaan di LKS.
2. Siswa dapat melengkapi tabel transfusi darah.

Psikomotor
1. Menggambar di papan tulis dan mengkomunikasikan perbedaan
eritrosit, leukosit, dan trombosit.
2. Setelah membuat gambar bentuk sel eritrosit, leukosit, dan trombosit
siswa dapat memahami perbedaan eritrosit, leukosit, dan trombosit.

Afektif Karakter
1. Siswa dapat terlibat dalam proses belajar mengajar dengan serius,
teliti dan percaya diri.

Afektif Sosial
1. Melalui kegiatan yang dirancang guru, siswa dapat berdiskusi dengan
semangat kerja sama dan saling menghargai pendapat teman.

V. Materi Ajar
1. Darah
a. Komposisi darah
b. Golongan darah
2. Alat peredaran darah
a. Jantung

VI. Metode Pembelajaran
Think – Pair – Share

VII.

Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 jam pelajaran)
A. Kegiatan awal (10 menit)
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Guru membuka pelajaran dengan salam dan memeriksa kesiapan
siswa.



Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.



Guru memotivasi siswa dengan memberikan apersepsi.

B. Kegiatan inti (60 menit)
Dalam kegiatan inti :
Tahap Think


Guru memberikan LKS (Lembar Kerja Siswa) 1A. Siswa diberikan
kesempatan untuk mengerjakan LKS secara individu.

Tahap Pair


Guru

mendampingi

siswa

membentuk

kelompok

secara

berpasangan (2 siswa) dengan teman di sampingnya.


Guru

menugasi

siswa,

siswa

diberikan

kesempatan

untuk

mendiskusikan soal pada LKS 1A tentang komponen darah,
perbedaan eritrosit, leukosit dan trombosit, proses pembekuan
darah, dan jantung dalam kelompok dengan mengkaji bahan
pustaka.


Siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompok.

Tahap Share


Siswa mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok kepada seluruh
anggota kelas.



Guru

bersama

siswa

mendiskusikan

hasil

diskusi

tiap-tiap

kelompok dan memberikan arahan bila ada yang kurang tepat.


Siswa menanyakan tentang hal-hal yang belum diketahui. Guru
memberikan jawaban/penguatan tentang hal-hal yang ditanyakan
siswa.

C. Kegiatan akhir (10 menit)


Guru

menugasi

siswa

untuk

mempelajari

golongan darah.


Guru menutup pelajaran dengan salam.

materi

mengenai
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Pertemuan 2 (2 jam pelajaran)
A. Kegiatan awal (5 menit)


Guru membuka pelajaran dengan salam.

B. Kegiatan inti (40 menit)
Dalam kegiatan inti :
Tahap Think


Guru memberikan LKS (Lembar Kerja Siswa) 1B. Siswa diberikan
kesempatan untuk mengerjakan LKS secara individu.

Tahap Pair


Guru

mendampingi

siswa

membentuk

kelompok

secara

berpasangan (2 siswa) seperti pada pertemuan sebelumnya.


Guru

menugasi

siswa,

siswa

diberikan

kesempatan

untuk

mendiskusikan soal pada LKS 1B tentang golongan darah dalam
kelompok dengan mengkaji bahan pustaka.


Siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompok.

Tahap Share


Siswa mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok kepada seluruh
anggota kelas.



Guru

bersama

siswa

mendiskusikan

hasil

diskusi

tiap-tiap

kelompok dan memberikan arahan bila ada yang kurang tepat.


Siswa menanyakan tentang hal-hal yang belum diketahui. Guru
memberikan jawaban/penguatan tentang hal-hal yang ditanyakan
siswa.

C. Kegiatan akhir (35 menit)


Guru memberikan post-test I.



Guru mendampingi siswa membahas soal-soal post-test I yang
telah dikerjakan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami.



Guru mendampingi siswa menyimpulkan merefleksikan apa yang
telah dipelajari hari ini.
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Guru menugaskan siswa untuk mempelajari proses peredaran darah
pada manusia.



Guru menutup pelajaran dengan salam.

VIII. Alat/Bahan/Sumber
 Buku siswa.


Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam Sekitar untuk Kelas VIII
SMP/MT, Depdiknas

 Buku lain yang relevan.

IX. Penilaian
 Lembar Kerja Siswa (LKS) 1A dan 1B yang dilengkapi dengan
kunci jawaban serta panduan skoring.
 Lembar observasi psikomotor.
 Uji kompetensi tertulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SIKLUS II

Nama Sekolah

:

SMP N 1 Seyegan

Mata Pelajaran

:

IPA Biologi

Kelas/Semester

:

VIII (Delapan)/ 1

Alokasi Waktu

:

4 x 40 menit (2 kali pertemuan)

I. Standar Kompetensi
1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia
II. Kompetensi Dasar
1.6 Mendeskripsikan sistem peredaran darah pada manusia dan hubungannya dengan
kesehatan

III. Indikator
Kognitif Produk
1. Menyebutkan dan membedakan macam-macam pembuluh darah dalam sistem
peredaran darah manusia.
2. Menjelaskan proses peredaran darah pada manusia.
3. Menjelaskan peredaran getah bening/limfe.
4. Menyebutkan contoh kelainan atau penyakit yang berkaitan dengan sistem
peredaran darah.

Kognitif Proses
1. Menjawab pertanyaan di LKS.
2. Mengamati gambar proses peredaran darah pada manusia.

Psikomotor
1. Menjelaskan di depan kelas hasil diskusi kelompok.
2. Menggambar di papan tulis dan mengkomunikasikan proses peredaran darah pada
manusia.
3. Membuat uraian singkat mengenai kelainan atau penyakit yang berkaitan dengan
sistem peredaran darah.
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Afektif Karakter
1. Mengerjakan LKS dengan serius dan teliti.
2. Melakukan kegiatan presentasi dengan serius dan percaya diri.

Afektif Sosial
1. Melakukan kegiatan diskusi dengan semangat kerja sama dan saling menghargai
pendapat teman.

IV. Tujuan Pembelajaran
Kognitif Produk
1. Melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membedakan macam-macam
pembuluh darah dalam sistem peredaran darah manusia.
2. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri pembuluh darah dalam sistem peredaran darah
manusia.
3. Melalui kegiatan individu dan diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan proses
peredaran darah pada manusia.
4. Setelah menjawab pertanyaan dalam LKS siswa dapat menjelaskan peredaran
getah bening/limfe.
5. Siswa dapat menjelaskan perbedaan peredaran darah dengan peredaran limfe.
6. Setelah membuat uraian singkat, siswa dapat menyebutkan contoh kelainan atau
penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah.

Kognitif Proses
1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjawab pertanyaan di LKS.
2. Dengan diberi gambar, siswa dapat menjelaskan proses peredaran darah pada
manusia.

Psikomotor
1. Siswa mampu menjelaskan di depan kelas bagaimana hasil diskusinya mengenai
sistem peredaran darah pada manusia.
2. Menggambar di papan tulis dan mengkomunikasikan proses peredaran darah
manusia.
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Afektif Karakter
1. Siswa dapat terlibat dalam proses belajar mengajar dengan serius, teliti dan
percaya diri.

Afektif Sosial
1. Melalui kegiatan yang dirancang guru, siswa dapat berdiskusi dengan semangat
kerja sama dan saling menghargai pendapat teman.

V. Materi Ajar
1. Pembuluh darah
2. Peredaran darah
3. Peredaran limfe
4. Gangguan pada sistem peredaran darah
a. Gangguan yang berhubungan dengan darah
b. Gangguan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah

VI.

Metode Pembelajaran
Think – Pair – Share

VII.

Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 jam pelajaran)
A. Kegiatan awal (10 menit)


Guru membuka pelajaran dengan salam dan memeriksa kesiapan siswa.



Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.



Guru memotivasi siswa dengan memberikanapersepsi.

B. Kegiatan inti (60 menit)
Dalam kegiatan inti :
Tahap Think
 Guru memberikan LKS (Lembar Kerja Siswa) 2 tentang macam-macam dan
perbedaan pembuluh darah, peredaran darah, peredaran limfe, dan gangguan
pada sistem peredaran darah. Siswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan
LKS secara individu.
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Tahap Pair


Guru mendampingi siswa membentuk kelompok secara berpasangan (2 siswa)
dengan teman di sampingnya.



Guru menugasi siswa, siswa diberikan kesempatan untuk mendiskusikan soal
pada LKS 2 dalam kelompok dengan mengkaji bahan pustaka.



Siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompok.

Tahap Share


Siswa mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok kepada seluruh anggota
kelas.



Guru bersama siswa mendiskusikan hasil diskusi tiap-tiap kelompok dan
memberikan arahan bila ada yang kurang tepat.



Siswa menanyakan tentang hal-hal yang belum diketahui. Guru memberikan
jawaban/penguatan tentang hal-hal yang ditanyakan siswa.

C. Kegiatan akhir (10 menit)


Guru menugasi siswa untuk membuat uraian singkat mengenai kelainan atau
penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah secara berkelompok.
Tugas akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.



Guru menutup pelajaran dengan salam.

Pertemuan 2 (2 jam pelajaran)
A. Kegiatan awal (5 menit)


Guru membuka pelajaran dengan salam.

B. Kegiatan inti (40 menit)
Dalam kegiatan inti :


Guru meminta 2-3 kelompok siswa mempresentasikan makalah mengenai
kelainan atau penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah.



Guru mengklarifikasi dan menambahkan jawaban siswa.

C. Kegiatan akhir (35 menit)


Guru memberikan post-test II.



Guru mendampingi siswa membahas soal-soal post-test II yang telah
dikerjakan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya
mengenai hal-hal yang belum dipahami.
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Guru

mendampingi siswa

menyimpulkan

merefleksikan

apa yang telah

dipelajari hari ini.


Guru menutup pelajaran dengan salam.

VIII. Alat/Bahan/Sumber
 Buku siswa.
 Belajar IPA Membuka Cakrawala Alam Sekitar untuk Kelas VIII SMP/MT,
Depdiknas
 Buku lain yang relevan.

IX. Penilaian
 Lembar Kerja Siswa (LKS) 2 yang dilengkapi dengan kunci jawaban serta
panduan skoring.
 Lembar observasi psikomotor.
 Uraian singkat siswa mengenai kelainan atau penyakit yang berkaitan dengan
sistem peredaran darah.
 Uji kompetensi tertulis
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No. presensi :

LEMBAR KERJA SISWA IA
SISTEM PEREDARAN DARAH PADA MANUSIA
1. Lengkapilah!
Plasma
darah

Darah

a.
b.
c.

Sel-sel
darah

d.
e.

Lengkapi tabel perbedaan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit berikut!
Ciri beda

Eritrosit

Leukosit

Trombosit

Bentuk
Inti sel
Warna
Jumlah sel/mm3
Tempat dihasilkan
Fungsi

2. a. Mengapa darah harus diedarkan ke seluruh tubuh?

b. Saat terjadi luka, darah keluar melalui luka tersebut. Keping darah berfungsi pada
proses pembekuan darah. Lengkapilah skema proses pembekuan darah berikut!
mengeluarkan

Terjadi luka

Luka menutup
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3. Perhatikan skema jantung manusia berikut. Lengkapi keterangan bagian-bagiannya!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
a.
b.

Jantung berdenyut dengan irama yang khas, yang meliputi 3 tahap yaitu
serambi kontraksi
bilik kontraksi
selang antar denyutan. Kerja jantung
tersebut menyebabkan terjadinya tekanan darah sistole dan diastole.
Tekanan sistole adalah…
Tekanan diastole adalah…
Tekanan darah kita dapat diukur dengan alat …

 selamat belajar 
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KUNCI JAWABAN LKS IA
No.
1.

Soal

Jawaban

Lengkapilah!

a. Serum
b. Fibrinogen
c. Eritrosit
d. Leukosit
e. Trombosit

a.

Plasma
darah

b.

Darah

c.
d.

Sel-sel
darah

e.

tabel perbedaan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit
Ciri beda
Bentuk
Inti sel
Warna
Jumlah
sel/mm3
Tempat
dihasilkan
Fungsi

2.

Eritrosit
Bulat pipih
Tidak ada
Merah
5 juta

Leukosit
Tidak tetap
ada
Tidak berwarna
6000-9000

Trombosit
Tidak teratur
Tidak tampak jelas
Tidak berwarna
250000

Sumsum merah

Sumsum
merah,
getah bening
Membunuh kuman
penyakit

Sumsum merah

Mengikat dan
mengedarkan
oksigen

Membekukan darah

a. Mengapa darah harus diedarkan ke seluruh tubuh?
Jawab : Darah merupakan alat transportasi / alat pengangkutan yang paling utama dalam
tubuh. Jika darah tidak diedarkan ke seluruh tubuhmakaoksigen, sari-sari makanan, sisa
metabolisme, hormon, dan zat-zat yang seharusnya diangkut oleh darah menjadi tidak
terangkut.
b. Saat terjadi luka, darah keluar melalui luka tersebut. Keping darah berfungsi pada proses
pembekuan darah. Lengkapilah skema proses pembekuan darah berikut!
mengeluarkan

Terjadi luka

Trombosit pecah

Enzim trombokinase

Ion Ca2+
protrombin

trombin
Vit. K

fibrinogen

Benang fibrin

Luka menutup
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3.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
a.
b.
Jantung berdenyut dengan irama yang khas, yang meliputi 3 tahap
yaitu
serambi kontraksi
bilik kontraksi
selang antar denyutan.
Kerja jantung tersebut menyebabkan terjadinya tekanan darah
sistole dan diastole.
Tekanan sistole adalah…
Tekanan diastole adalah…
Tekanan darah kita dapat diukur dengan alat …

Tekanan sistole
adalah tekanan darah
pada saat bilik
kontraksi (darah keluar
jantung).
Tekanan diastole
adalah tekanan darah
saat bilik relaksasi
(darah masuk jantung).
Tekanan darah dapat
diukur dengan alat
tensimeter atau
spygnomanometer.
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No. presensi :

LEMBAR KERJA SISWA IB
SISTEM PEREDARAN DARAH PADA MANUSIA
1. Golongan darah yang umum dipakai adalah sistem ABO yang dikemukakan oleh Karl
Landsteiner. Penggolongan darah sistem ABO didasarkan pada jenis aglutinogen
dalam eritrosit (sel darah merah) dan aglutinin dalam plasma darah.
a. Aglutinogen adalah…
Aglutinogen ada 2 jenis yaitu
dan
.
b. Aglutinin adalah…
Aglutinin ada 2 jenis yaitu
dan
.
Jika aglutinogen bertemu dengan zat antinya, akan terjadi …
Menurut Karl Landsteiner, darah dibedakan menjadi 4 golongan yaitu :
Tabel golongan darah
Golongan darah
Aglutinogen
A
B
AB
O

Aglutinin

Tabel transfusi darah
Donor
Golongan darah
A
B
AB
O
Resipien
A
B
AB
O
Keterangan : (+) tidak menggumpal/ bisa dilakukan transfusi
(−) menggumpal/ tidak bisa dilakukan transfusi
2. Mengapa dalam transfusi darah harus memperhatikan jenis aglutinogen pada donor
dan jenis aglutinin pada resipien?
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KUNCI JAWABAN LKS IB
No
1.

Soal
Jawaban
Golongan darah yang umum dipakai adalah sistem ABO yang dikemukakan oleh Karl
Landsteiner. Penggolongan darah sistem ABO didasarkan pada jenis aglutinogen dalam
eritrosit (sel darah merah) dan aglutinin dalam plasma darah.
Aglutinogen adalah protein darah yang terdapat dalam sel darah merah dan dapat
digumpalkan oleh zat antinya (aglutinin).
Aglutinogen ada 2 jenis yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B.
Aglutinin adalah protein yang terdapat dalam plasma darah yang dapat
menggumpalkan aglutinogen.
Aglutinin ada 2 jenis yaitu a/α atau antiaglutinogen A dan b/β atau antiaglutinogen B.
Jika aglutinogen bertemu dengan zat antinya, akan terjadi pembekuan atau
penggumpalan darah atau aglutinasi atau koagulasi.
Menurut Karl Landsteiner, darah dibedakan menjadi 4 golongan yaitu :
Golongan darah A
: apabila seseorang memiliki sel darah merah yang mengandung
aglutinogen A dan serumnya mengandung aglutinin b/ β.
Golongan darah B
: apabila seseorang mamiliki sel darah merah yang mengandung
aglutinogen B dan serumnya mengandung aglutinin a/ α.
Golongan darah AB : apabila seseorang memiliki sel darah merah yang mengandung
aglutinogen A dan B, serumnya tidak mengandung aglutinin.
Golongan darah O
: apabila seseorang memiliki sel darah yang tidak mengand ung
aglutinin, tetapi serumnya mengandung aglutinin a/α dan b/β.
Jika dituliskan dalam tabel :
Tabel golongan darah
Golongan darah
Aglutinogen
Aglutinin
A
A
β
B
B
α
AB
A dan B
O
α dan β

2.

Tabel transfusi darah
Donor
Golongan darah
A
B
AB
O
Resipien
A
+
−
−
+
B
−
+
−
+
AB
+
+
+
+
O
−
−
−
+
Keterangan : (+) tidak menggumpal/ bisa dilakukan transfusi
(−) menggumpal/ tidak bisa dilakukan transfusi
Mengapa dalam transfusi darah harus
Transfusi darah harus memperhatikan
memperhatikan jenis aglutinogen pada
jenis aglutinogen pada donor dan jenis
donor dan jenis aglutinin pada resipien?
aglutinin pada resipien karena jika
senyawa protein pendonor tidak cocok
dengan golongan darah resipien, maka
dapat terjadi penggumpalan darah yang
dapat membahayakan jiwa resipien.
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LEMBAR KERJA SISWA II
SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA
1. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah.
Selama peredarannya, darah mengalir melalui pembuluh darah yang terdiri dari
pembuluh nadi (arteri), pembuluh balik (vena), dan pembuluh kapiler. Peredaran
darah berlangsung melalui pembuluh darah baik arteri, vena, maupun kapiler. Selama
peredarannya darah selalu berada di dalam pembuluh, oleh sebab itu peredaran darah
manusia disebut peredaran darah tertutup. Kadang-kadang sel darah putih keluar dari
pembuluh untuk membinasakan kuman penyakit yang masuk serta membentuk
antibodi untuk membentengi tubuh dari serangan kuman penyakit.
a. Lengkapilah tabel perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik berikut!
Ciri beda

Pembuluh nadi

Pembuluh balik

Arah aliran
Dinding pembuluh
Denyut
Letak
Jumlah katub
b. Pada gambar-gambar dan model sistem peredaran darah pada manusia, pembuluh
darah vena digambarkan dengan warna biru sedangkan pembuluh darah nadi
digambarkan dengan warna merah. Apakah hal ini memang sesuai dengan
kenyataan yang ada dalam tubuh? Jelaskan jawabanmu!
Jawab :

c. Amati gambar proses peredaran darah berikut dan lengkapilah keterangannya!
Keterangan :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
a.
b.
x
c.
y
d.
x.
y.
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Dalam sekali peredarannya, darah akan dua kali masuk jantung yaitu :
jantung
seluruh tubuh
jantung, yang disebut …
serta
dari jantung
paru-paru
jantung, yang disebut …
Oleh karena itu peredaran darah pada manusia disebut…
2. Selain darah ada pula suatu cairan yang mengalir di seluruh jaringan tubuh, namun
tidak selalu mengalir dalam pembuluh. Cairan ini disebut cairan
(a).
Cairan ini mengandung
(b),
(c), dan
(d) yang ketiganya berfungsi dalam proses
(e) dan
(f).
Aliran limfe disebabkan kontraksi otot sekitar pembuluh, karena tidak ada
pemompa limfe, di sepanjang pembuluh terdapat katup, sehingga tidak terjadi aliran
balik. Cairan limfe sebenarnya adalah plasma darah yang masuk kesel tubuh tetapi
tidak kembali ke pembuluh darah, kemudian akan masuk ke dalam kapiler limfe,
akhirnya ikut peredaran limfe. Sehingga peredarannya disebut
(g).
3. Ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah. Sebutkan dan
jelaskan 2 kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah yang kamu ketahui!

 selamat belajar 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KUNCI JAWABAN LKS II
No.
Soal
Jawaban
1.
Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah.
Selama peredarannya, darah mengalir melalui pembuluh darah yang terdiri dari pembuluh
nadi (arteri), pembuluh balik (vena), dan pembuluh kapiler. Peredaran darah berlangsung
melalui pembuluh darah baik arteri, vena, maupun kapiler. Selama peredarannya darah selalu
berada di dalam pembuluh, oleh sebab itu peredaran darah manusia disebut peredaran darah
tertutup. Kadang-kadang sel darah putih keluar dari pembuluh untuk membinasakan kuman
penyakit yang masuk serta membentuk antibodi untuk membentengi tubuh dari serangan
kuman penyakit.
a) Lengkapilah tabel perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik berikut!
Ciri beda
Pembuluh nadi
Pembuluh balik
Arah aliran
Meninggalkan jantung
Mendekati jantung
Dinding pembuluh
Tebal dan elastis
Tipis dan tidak elastis
Denyut
Dapat dirasakan
Tidak terasa
Letak
Jauh dari permukaan kulit
Dekat permukaan kulit
Jumlah katub
Satu, dekat jantung
Banyak, sepanjang pembuluh
b) Pada gambar-gambar dan model, pembuluh darah vena digambarkan dengan warna biru
sedangkan pembuluh darah nadi digambarkan dengan warna merah. Apakah hal ini
memang sesuai dengan kenyataan yang ada dalam tubuh? Jelaskan jawabanmu!
Jawab : hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan dalam tubuh. Vena digambarkan berwarna
biru karena darah yang mengalir mengandung karbondioksida/ CO 2 yang diambil dari
seluruh tubuh untuk diangkut ke paru-paru. Sedangkan arteri berwarna merah karena darah
yang mengalir mengandung oksigen/ O 2 yang diangkut dari paru-paru yang kemudian akan
diedarkan ke seluruh tubuh.
c) Amati gambar proses peredaran darah berikut dan lengkapilah keterangannya!
Keterangan :
1) Aorta
2) Vena cafa superior
3) Vena cafa interior
4) Aorta superior
5) Aorta interior
6) Vena pulmonalis
7) Arteri pulmonalis
a. Serambi kanan
x
y
b. Serambi kiri
c. Bilik kanan
d. Bilik kiri
x. Katub trikuspidalis
y. Katub bikuspidalis
Dalam sekali peredarannya, darah akan dua kali masuk jantung yaitu :
jantung
seluruh tubuh
jantung, yang disebut peredaran darah besar.
serta
dari jantung
paru-paru
jantung, yang disebut peredaran darah kecil.
Oleh karena itu peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah ganda/rangkap.
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2.

3.

Selain darah ada pula suatu cairan yang mengalir di seluruh
jaringan tubuh, namun tidak selalu mengalir dalam pembuluh.
Cairan ini disebut…(a). Cairan ini mengandung…(b), …(c), dan
…(d) yang ketiganya berfungsi dalam …(e) dan …(f).
Aliran limfe disebabkan kontraksi otot sekitar pembuluh, karena
tidak ada pemompa limfe, di sepanjang pembuluh terdapat katup,
sehingga tidak terjadi aliran balik. Cairan limfe sebenarnya adalah
plasma darah yang masuk ke sel tubuh tetapi tidak kembali ke
pembuluh darah, kemudian akan masuk ke dalam kapiler limfe,
akhirnya ikut peredaran limfe. Sehingga peredarannya disebut ...(g).

a. Cairan limfa atau
cairan getah
bening
b. Sel darah putih/
leukosit
c. Fibrinogen
d. Keping darah
(trombosit)
e. Proses pembekuan
darah
f. Mencegah infeksi
Ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah. Sebutkan dan jelaskan 2
kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah yang kamu ketahui!
Jawab :
a. Hemophilia : darah yang keluar sukar untukmembeku (penyakit keturunan)
b. Thalassemia : sel darah merah tidak mampu membentuk Hb (penyakit keturunan)
c. Anemia : penyakit kekurangan darah/ kekurangan Hb/ kekurangan sel darah merah
d. Leukima : penambahan sel darah putih secara tidak terkendali sehingga memakan sel
darah merah
e. Varises : pelebaran pembuluh balik/ vena, terutama pada kaki.
f. Tekanan darah tinggi/ hipertensi : keadaan tekanan darah yang melebihi tekanan normal.
g. Arterisklerosis : penyempitan pembuluh darah arteri akibat pengendapan kalsium.
h. Artherosklerosis : penyempitan pembuluh darah karena pengendapan lemak.
i. Koronariasis/ jantung coroner : penyakit jantung karena gumpalan pada arteri coronaria.
dll..
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MATERI PEMBELAJARAN: SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA

Sistem peredaran darah (di buku lain juga dikatakan sebagai Sistem
transportasi) pada manusia merupakan proses pengambilan dan penyebaran berbagai
zat yang dibutuhkan oleh tubuh, serta pengambilan zat sisa yang tidak dibutuhkan
o;eh tubuh untuk dikeluarkan. Sistem transportasi pada manusia dilakukan oleh
darah, alat-alat peredaran darah, dan peredaran getah bening.
1. Darah
Susunan darah terdiri dari:
a. Plasma darah
Sebagian besar (90%) dari plasma darah adalah air yang mengandung sarisari makanan, hormon, zat sisa metabolisme (seperti karbondioksida dan
urea), mineral, dan protein plasma (protrombin, fibrinogen, dan globulin).
Globulin berfungsi sebagai antibodi, sedangkan protrombin dan fibrinogen
berfungsi untuk proses pembekuan darah. Cairan darah yang tidak
mengandung fibrinogen disebut serum.
b. Sel darah merah (eritrosit)
Sel darah merah berfungsi mengikat oksigen (O 2 ) karena mengandung
hemoglobin yang juga memberikan warna merah pada darah. Eritrosit
berbentuk bulat pipih (bikonkaf), kedua permukaannya cekung dan tidak
memiliki inti. Jumlahnya sekitar 5.000.000/cc. Eritrosit dibentuk di dalam
sumsum merah tulang pada tulang pipih dan tulang pendek. Eritrosit
bertahan hidup sampai 120hari, sel darah yang sudah tua atau rusak akan
dirombak oleh hati dan limfa menjadi zat warna empedu (bilirubin).
c. Sel darah putih (leukosit)
Sel darah putih berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Leukosit bentuknya
berubah-ubah (tidak tetap, atau disebut amuboid), tidak berwarna, dan
memiliki inti. Jumlahnya sekitar 6000-9000/cc. leukosit terdiri dari 5 jenis
yaitu: neutrophil, eusinofil, basophil, limfosit, dan monosit). Sifat khusus
leukosit yaitu: fagositosis (mampu menangkap dan membunuh kuman
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penyakit yang masuk ke dalam tubuh) dan diapedesis (mampu menembus
dinding kapiler darah dan masuk ke jaringan tubuh). Leukosit dibentuk di
dalam sumsum merah tulang dan kelenjar limfa. Leukosit dapat bertahan
hidup selama 12-13hari.
d. Keping darah (trombosit)
Keping darah berfungsi dalam proses pembekuan darah. Trombosit
ukurannya kecil, bentuknya tidak beraturan, dan tidak memiliki inti.
Jumlahnya sekitar 200.000-400.000/cc. Trombosit mudah pecah jika
tersentuh benda-benda kasar. Trombosit dibentuk di dalam sumsum tulang
merah.
Proses pembekuan darah
mengeluarkan

Terjadi luka

protrombin

Trombosit pecah

Vit.K

Enzim trombokinase

trombin

Ion Ca2+

fibrinogen

Benang fibrin

Luka menutup

2. Golongan darah
Penggolongan darah menurut sistem ABO pertama kali dikemukakan oleh
Karl Landsteiner (Austria, 1868-1947). Empat penggolongan darah manusia
adalah A, B, AB, dan O. penggolongan tersebut didasarkan pada kandungan
aglutinin dan aglutinogen dalam darah. Aglutinin adalah protein yang terdapat
dalam plasma darah yang dapat menggumpalkan aglutinogen. Sedangkan
aglutinogen adalah protein yang terdapat pada membran permukaan sel darah
merah yang dapat digumpalkan aglutinin.
Menurut Karl Landsteiner, darah dibedakan menjadi 4 golongan yaitu :
-

Golongan darah A: apabila seseorang memiliki sel darah merah yang
mengandung aglutinogen A dan serumnya mengandung aglutinin b/ β.
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-

Golongan darah B: apabila seseorang mamiliki sel darah merah yang
mengandung aglutinogen B dan serumnya mengandung aglutinin a/ α.

-

Golongan darah AB: apabila seseorang memiliki sel darah merah yang
mengandung aglutinogen A dan B, serumnya tidak mengandung aglutinin.

-

Golongan darah O: apabila seseorang memiliki sel darah yang tidak
mengandung aglutinin, tetapi serumnya mengandung aglutinin a/α dan
b/β.

Jika dituliskan dalam tabel:
Golongan darah
A
B
AB
O

Aglutinogen
A
B
A dan B
-

Aglutinin
β
α
α dan β

3. Transfusi darah
Penggolongan darah digunakan dalam transfusi darah, misalnya pada orang
yang

banyak

kehilangan

darah

karena

kecelakaan

dan

membutuhkan

tambahan darah. Transfusi darah dilakukan dari/oleh pendonor dan diterima
oleh resepien. Transfusi darah harus dilakukan pada golongan darah yang
sama agar tidak terjadi penolakan pada tubuh resepien berupa penggumpalan
darah (aglutinasi) yang dapat membahayakan jiwa resepien.
Tabel transfusi darah
Donor
A
B
AB
O
Resipien
A
+
−
−
+
B
−
+
−
+
AB
+
+
+
+
O
−
−
−
+
Keterangan : (+) tidak menggumpal/ bisa dilakukan transfusi
Golongan darah

(−) menggumpal/ tidak bisa dilakukan transfusi
Golongan darah O merupakan donor universal karena dapat mendonorkan
darahnya ke semua golongan darah.

Sedangkan golongan darah AB
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merupakan resepien universal karena dapat menerinma darah dari semua
golongan darah.
4. Alat-alat peredaran darah
Alat-alat peredaran darah terdiri dari:
a. Jantung
Jantung manusia memiliki 4 ruang: bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri,
dan serambi kanan.

Bagian jantung sebelah atas disebut serambi,

sedangkan bagian bawah disebut bilik. Antara bilik dan serambi dibatasi
oleh katub/klep yang berfungsi menjaga agar aliran darah tidak kembali.
Serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan serambi
kiri menerima darah dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah ke paruparu sedangkan bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Berdasarkan
fungsi tersebut, dinding serambi lebih tipis dari pada dinding bilik. Dan
dinding bilik kanan lebih tipis dari pada dinding bilik kiri karena kerja
bilik kiri yang lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh.
Jantung berfungsi memompa darah sehingga darah dapat beredar ke
seluruh tubuh. Selama jantung bekerja, jantung akan berdenyut dengan
berkontraksi (menguncup) dan relaksasi (mengembang). Denyut jantung
tiap orang berbeda-beda, tergantung kondisi, usia, berat badan, jenis
kelamin, dan jenis kegiatan seseorang. Denyut jantung orang dewasa yang
sehat berkisar antara 60-80 denyutan per menit. Tekanan darah dipakai
sebagai indicator untuk mengetahui kekuatan jantung memompa darah.
Tekanan darah orang dewasa normal 120/80 mmHg. Nilai 120mmHg
menunjukkan tekanan darah saat bilik kontraksi(darah keluar jantung),
dikenal dengan sistol. Sedangkan 80 mmHg menunjukkan tekanan darah
saat bilik relaksasi(darah masuk jantung), yang dikenal dengan diastol.
b. Pembuluh darah
1) Pembuluh darah nadi (arteri), pembuluh nadi terbesar disebut aorta.
2) Pembuluh balik (vena)
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a) Pembuluh

balik

besar

atas

(vena cava cuperior) berfungsi

mengembalikan darah dari kepala dan tangan ke jantung.
b) Pembuluh balik

besar bawah (vena cava inferior) berfungsi

mengembalikan darah dari tubuh dan kaki ke jantung.
3) Pembuluh kapiler
Pembuluh yang paling halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel
tubuh.
Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik
Ciri beda
Arah aliran
Dinding
pembuluh
Denyut
Letak
Jumlah katub
Tekanan

Pembuluh nadi
Meninggalkan jantung
Tebal dan elastis

Pembuluh balik
Mendekati jantung
Tipis dan tidak elastis

Dapat dirasakan
Tersembunyi, jauh dari
permukaan kulit
Satu, dekat jantung, di
pangkal nadi
Kuat, jika luka memancar

Tidak terasa
Dekat permukaan kulit
Banyak, di sepanjang
pembuluh darah
Lemah,
jika
terluka
hanya menetes

5. Peredaran darah
Peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah tertutup karena darah
beredar melalui pembuluh darah. Peredaran darah tertutup pada manusia
terdiri dari 2 bagian:
a. Peredaran darah kecil/pendek
Jantung (bilik kanan)

paru-paru

jantung (serambi kiri)

b. Peredaran darah besar/panjang
Jantung (bilik kiri)

ke seluruh tubuh

jantung (serambi kanan)

Peredaran darah manusia disebut peredaran darah ganda (rangkap) karena
dalam sekali beredar darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali.
6. Sistem peredaran limfa
Terdiri dari cairan limfa, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa.
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a. Cairan limfa disebut juga getah bening, yaitu cairan yang berwarna
kuning, tersusun dari sel darah putih, trombosit, dan fibrinogen. Cairan
limfa beredar melalui pembuluh limfa yang ujung-ujungnya terbuka
sehingga sistem peredaran limfa disebut peredaran terbuka.
b. Pembuluh limfa ada 2, yaitu:\
1) Pembuluh limfa kanan, yang mengumpulkan limfa dari dada, jantung,
kepala, leher, paru-paru, dan lengan atas, kemudian masuk ke vena
bawah selangka kanan.
2) Pembuluh limfa kiri, yang mengumpulkan limfa dari bagian tubuh
sebelah kiri kemudian masuk ke vena bawah selangka kiri.
c. Kelenjar limfa adalah pembuluh limfa yang membentuk simpul di tempat
tertentu. Kelenjar limfa yang besar terdapat pada lipatan siku, lipatan lutut,
lipatan ketiak, lipatan paha, leher, selaput lender usus, kelenjar folikel di
pangkal lidah, tonsil, dan amandel.
Fungsi kelenjar ini adalah mencegah terjadinya infeksi dan sebagai tempat
pembuatan sel darah putih. Bila terjadi infeksi, maka kelenjar limfa akan
mengalami pembengkakan.
7. Penyakit pada sistem peredaran darah
a. Anemia pernisiosa: ditandai dengan rendahnya jumlah sel darah merah.
b. Anemia sel sabit: penyakit menurun yang disebabkan hemoglobin di
dalam sel darah merah tidak sempurna.
c. Talasemia: penyakit menurun yang ditandai dengan sel darah merah yang
abnormal.
d. Leukopenia: keadaan dimana jumlah sel darah putih kurang dari normal.
Kekebalan tubuh menurun, bias disebabkan oleh penyakit AIDS.
e. Leukositosis: keadaan dimana jumlah sel darah putih terlalu banyak,
sebagai upaya meningkatkan pertahanan tubuh.
f.

Leukemia atau kanker darah: sel darah putih membelah tidak terkendali,
jumlahnya meningkat sangat pesat, lalu memakan sel darah merah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

g. Hemophilia: penyakit darah sukar membeku, bersifat menurun, dan tidak
adapat disembuhkan.
h. Atherosklerosis: penyakit penyempitan pembuluh darah arteri karena
terjadi penumpukkan lemak, kolesterol, gula, atau bahan lain.
i.

Farises: penyakit akibat pelebaran pembuluh vena karena tidak lancarnya
aliran darah menuju jantung.

j.

Serangan jantung: diakibatkan oleh kurangnya pasokan darah ke otot
jantung.
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KISI-KISI SOAL PRE-TEST
Nama Sekolah

: SMP N 1 Seyegan

Kelas/ Semester

: VIII/ 1

Mata Pelajaran

: Biologi

Bentuk Soal

: Pilihan ganda
No. Soal

No.

Indikator
Ingatan

Pemahaman

2, 4

3

1.

Menyebutkan komponen penyusun darah.

2.

Menyebutkan perbedaan eritrosit, leukosit, dan trombosit.

3.

Menyebutkan bagian-bagian jantung.

4.

Menyebutkan dan menjelaskan fungsi darah.

1

5.

Menjelaskan tekanan sistol dan tekanan diastol.

9

6.

Menjelaskan penggolongan darah berdasarkan keberadaan aglutinogen dan
aglutinin

7

7.

Menjelaskan proses pembekuan darah

6

8.

Membedakan macam-macam pembuluh darah dalam sistem peredaran darah
manusia

12

13

9.

Menjelaskan proses peredaran darah pada manusia

14

15, 16

10.

Menjelaskan peredaran getah bening/limfe
Menyebutkan contoh kelainan atau penyakit yang berkaitan dengan sistem
peredaran darah

11.

5
10, 11

17, 18
19, 20

8

Analisa
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LEMBAR SOAL PRE-TEST

Mata Pelajaran
Materi
Kelas
Waktu

: IPA Biologi
: Sistem Peredaran Darah Manusia
: VIII.D
: 20 menit
No. Presensi :

PETUNJUK UMUM
a. Tulislah nomor presensi pada tempat yang telah disediakan.
b. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum mengerjakan.
c. Kerjakan soal langsung pada lembar soal.
1. Darah merupakan alat transportasi di dalam tubuh makluk hidup karena...
a. Dapat memindahkan panas antar-organ dalam tubuh
b. Dapat mempertahan kekebalan tubuh
c. Mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh bagian tubuh
d. Mengalami pembekuan bila terjadi luka
2. Sel darah yang mempunyai inti sel yang tampak jelas adalah...
a. Leukosit
b. Trombosit
c. Eritrosit
d. Plasma darah
3. Seorang anak jatuh dan terluka sehingga darahnya keluar. Setelah beberapa hari ternyata
luka anak tersebut menutup dengan sendirinya. Sel darah yang berperan dalam proses
penutupan luka adalah...
a. Eritrosit
b. Leukosit
c. Trombosit
d. Granulosit
4. Komponen darah yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh adalah...
a. Keping darah
b. Leukosit
c. Eritrosit
d. Plasma darah
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5. Pada pengamatan mikroskopik ditemukan komponen darah yang bentuknya pipih, bagian
tengah agak gepeng, dan tidak memiliki inti. Komponen darah tersebut adalah...
a. Sel darah merah
b. Sel darah putih
c. Keping darah
d. Plasma darah
6. Jika tubuh kekurangan vitamin K dan mineral Ca, maka jika terjadi luka...
a. Darah sukar membeku
b. Darah cepat membeku
c. Darah langsung membeku
d. Luka langsung sembuh
7. Bahaya yang terjadi jika resipien menerima transfusi darah dari donor yang golongan
darahnya tidak sama adalah...
a. Aliran darah tidak akan berhenti jika ada luka
b. Tubuh resipien akan melemah
c. Mengakibatkan anemia
d. Terjadi penggumpalan darah
8. Perhatikan gambar jantung manusia berikut.

Dari gambar di atas, serambi kanan dan bilik kiri terletak pada nomor...
a. 1 dan 2
b. 3 dan 4
c. 2 dan 3
d. 2 dan 4
9. Sistole merupakan keadaan jantung dimana jantung mengalami...
a. Kontraksi, saat memompa darah keluar
b. Relaksasi, saat darah masuk ke jantung
c. Kontraksi, saat darah masuk ke jantung
d. Relaksasi, saat memompa darah keluar
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10. Bilik kiri jantung akan memompakan darah ke...
a. Tubuh bagian atas
b. Tubuh bagian bawah
c. Paru-paru
d. Seluruh tubuh
11. Katub yang terletak antara bilik kiri dan serambi kiri adalah...
a. Vena semilunair
b. Valvula bikuspidalis
c. Valvula trikuspidalis
d. Valvula semilunair
12. Pembuluh darah yang membawa darah kaya O 2 adalah...
a. Kapiler
b. Aorta
c. Vena cava superior
d. Vena cava interior
13. Pembuluh nadi memiliki karakterisktik antara lain...
a. Elastis dan tipis
b. Membawa sisa-sisa metabolisme
c. Mengalirkan darah menuju jantung
d. Mengalirkan darah dari jantung
14. Peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali lagi ke jantung merupakan...
a. Peredaran darah besar
b. Peredaran darah kecil
c. Peredaran darah terbuka
d. Peredaran darah tersebar
15. Darah yang banyak mengandung O 2 terdapat dalam pembuluh yang mengalirkan darah
dari...
a. Jantung ke paru-paru
b. Seluruh tubuh ke jantung
c. Paru-paru ke serambi kanan jantung
d. Paru-paru ke serambi kiri jantung
16. Sistem peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah tertutup karena…
a. Darah mengalir dalam rongga badan
b. Darah tidak mengalir dalam pembuluh darah
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c. Darah mengalir di dalam pembuluh darah
d. Darah mengalir di dalam limfa
17. Yang tidak ikut dalam peredaran limfe yaitu...
a. Eritrosit
b. Leukosit
c. Trombosit
d. Fibrinogen
18. Peredaran limfe berfungsi untuk...
a. Mengedarkan darah
b. Mengedarkan sari-sari makanan
c. Sistem pertahanan tubuh
d. Mengedarkan oksigen
19. Penyakit berikut berhubungan dengan sistem peredaran darah, kecuali...
a. Sinusitis, varises, anemia
b. Varises, anemia, leukimia
c. Anemia, leukimia, sinusitis
d. Leukimia, sinusitis, varises
20. Seorang anak menderita suatu penyakit dimana ketika terjadi luka darahnya sukar
membeku.

Penyakit tersebut merupakan penyakit yang diturunkan dari ayahnya.

Penyakit yang dimaksud yaitu...
a. Anemia
b. Leukimia
c. Hemofilia
d. Hipertensi

 selamat mengerjakan 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN SKORING PRE-TEST
No. Soal

Jawaban

No. Soal

Jawaban

1

C

11

B

2

A

12

B

3

C

13

D

4

C

14

B

5

A

15

D

6

A

16

C

7

D

17

A

8

C

18

C

9

A

19

B

10

D

20

C

Keterangan : setiap jawaban yang benar diberi skor 1

Skor =

x 100
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KISI-KISI SOAL POST-TEST 1
Nama Sekolah

: SMP N 1 Seyegan

Kelas/ Semester

: VIII/ 1

Mata Pelajaran

: Biologi

Bentuk Soal

: Isian dan Uraian
No. Soal

No.

Indikator
Ingatan

Pemahaman

1.

Menyebutkan komponen penyusun darah.

2.

Menyebutkan perbedaan eritrosit, leukosit, dan trombosit.

7

3.

Menyebutkan bagian-bagian jantung.

6

4.

Menyebutkan dan menjelaskan fungsi darah.

5.
6.

Menjelaskan penggolongan darah berdasarkan keberadaan aglutinogen dan
aglutinin
Menjelaskan proses pembekuan darah

Analisa

2, 3

1
4
8

5
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LEMBAR SOAL POST-TEST
SIKLUS I

Mata Pelajaran
Materi
Kelas
Waktu

: IPA Biologi
: Peredaran Darah Manusia
: VIII.D
: 20 menit
No. Presensi :

PETUNJUK UMUM
a. Tulislah nomor presensi pada tempat yang telah disediakan.
b. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum mengerjakan.
c. Kerjakan soal langsung pada lembar soal.
1. Sebutkan 3 fungsi darah! (skor 3)
a.
b.
c.

2. Darah berwarna merah karena mengandung suatu protein yang disebut... (skor 1)

3. Lengkapilah! (skor 5)
Plasma
darah

Darah

a.
b.
c.

Sel-sel
darah

d.
e.

4. Seorang anak memiliki aglutinin a dan b, tapi tidak memiliki aglutinogen. Anak tersebut
memiliki golongan darah... (skor 1)

5. Dalam melakukan transfusi darah harus memperhatikan jenis aglutinogen pada donor
dan jenis aglutinin pada resipien. Mengapa demikian? (skor 2)
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6. Perhatikan skema jantung manusia berikut. Lengkapi keterangan bagian-bagiannya!
(skor 10)
1).
2).
3).
4).
5).
6).
7).
8).
a.
b.
7. Lengkapi tabel perbedaan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit berikut! (skor 18)
Ciri beda
Eritrosit
Leukosit
Trombosit
Bentuk
Inti sel
Warna
Jumlah sel/mm3
Tempat dihasilkan
Fungsi

8. a) Lengkapi skema proses pembekuan darah berikut! (skor 8)
mengeluarkan

Terjadi luka

Luka menutup

b) Dalam proses penutupan luka diperlukan kalsium dan vitamin K. Jelaskan apakah
akibatnya jika seseorang kekurangan kedua zat tersebut! (skor 2)
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN SKORING POST-TEST I
No.

Soal

Jawaban

1.

Sebutkan 3 fungsi darah! (skor 3)

2.

Darah berwarna merah karena mengandung
suatu protein yang disebut... (skor 1)

3.

Lengkapilah! (skor 5)
Plasma
darah

Darah

a.
b.
c.

Sel-sel
darah

d.
e.

Skor

a. Sebagai alat
pengangkut
- Eritrosit
mengangkut O 2
dan CO 2
- Plasma darah
mengangkut
sari makanan,
hormon,
antibodi, dan
zat sisa
metabolisme
b. Membunuh kuman
(darah putih)
c. Membekukan
darah untuk
menutup luka (oleh
trombosit)
d. Menjaga kestabilan
suhu tubuh
hemoglobin

0-3

a. Serum
b. Fibrinogen
c. Eritrosit (sel darah
merah)
d. Leukosit (sel darah
putih)
e. Trombosit (keping
darah)

0-5

0-1

4.

Seorang anak memiliki aglutinin a dan b, tapi
tidak memiliki aglutinogen. Anak tersebut
memiliki golongan darah... (skor 1)

O

0-1

5.

Mengapa dalam transfusi darah harus
memperhatikan jenis aglutinogen pada donor
dan jenis aglutinin pada resipien? (skor 2)

transfusi darah harus
memperhatikan jenis
aglutinogen pada
donor dan jenis
aglutinin pada resipien
karena jika senyawa
protein pendonor tidak
cocok dengan
golongan darah

0-2
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6.

7.

resipien, maka dapat
terjadi penggumpalan
darah yang dapat
membahayakan jiwa
resipien.
Perhatikan skema jantung manusia berikut. 1) Bilik kiri
Lengkapi keterangan bagian-bagiannya! (skor 2) Serambi kiri
10)
3) Serambi kanan
4) Bilik kanan
5) Vena pulmonalis
6) Aorta
7) Arteri pulmonalis
8) Vena cava
a. Katub bikuspidalis
b. Katub trikuspidalis

0-10

Lengkapi tabel perbedaan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit 0-18
berikut! (skor 18)
Ciri beda
Bentuk
Inti sel
Warna
Jumlah
sel/mm3
Tempat
dihasilkan
Fungsi

8.

Eritrosit
Bulat pipih
Tidak ada

Leukosit
Tidak tetap
ada

Merah
5 juta

Tidak berwarna
6000-9000

Trombosit
Tidak teratur
Tidak
tampak
jelas
Tidak berwarna
250000

Sumsum merah

Sumsum merah, Sumsum merah
getah bening
Mengikat
dan Membunuh
Membekukan
mengedarkan
kuman penyakit darah
oksigen

a) Lengkapi skema proses pembekuan darah berikut! (skor 8)
mengeluarkan

Terjadi luka

Trombosit pecah

0-10
Enzim trombokinase

Ion Ca2+

protrombin

trombin
Vitamin K

fibrinogen

Benang fibrin

Luka menutup
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b) Dalam proses penutupan luka diperlukan kalsium dan vitamin K.
Jelaskan apakah akibatnya jika seseorang kekurangan kedua zat
tersebut! (skor 2)
jawab : jika seseorang kekurangan Ca dan vitamin K dalam tubuh,
ketika terjadi luka, darah menjadi sukar membeku.
Jumlah Skor
50

Nilai =

x 100

Nilai =

x 100
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KISI-KISI SOAL POST-TEST 2
Nama Sekolah

: SMP N 1 Seyegan

Kelas/ Semester

: VIII/ 1

Mata Pelajaran

: Biologi

Bentuk Soal

: Isian dan Uraian
No. Soal

No.

Indikator
Ingatan

1.

Menyebutkan dan membedakan macam-macam pembuluh darah dalam sistem
peredaran darah manusia.

2.

Menjelaskan proses peredaran darah pada manusia

3.

Menjelaskan peredaran getah bening/limfe

4.

Menyebutkan contoh kelainan atau penyakit yang berkaitan dengan sistem
peredaran darah

Pemahaman

Analisa

1
3, 4, 6

2, 5
7
8
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LEMBAR SOAL POST-TEST
SIKLUS II

Mata Pelajaran
Materi
Kelas
Waktu

: IPA Biologi
: Peredaran Darah Manusia
: VIII.D
: 20 menit
No. Presensi :

PETUNJUK UMUM
a. Tulislah nomor presensi pada tempat yang telah disediakan.
b. Periksa dan bacalah soal dengan teliti sebelum mengerjakan.
c. Kerjakan soal langsung pada lembar soal.
1. a) Lengkapi tabel perbedaan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik berikut!
(skor10)
Ciri beda

Pembuluh nadi / Arteri

Pembuluh balik / Vena

Arah aliran
Dinding pembuluh
Denyut
Letak
Katub
b) Pembuluh nadi dan pembuluh balik memiliki sifat dan cara kerja yang berbeda.
Ujung dari kedua pembuluh ini dihubungkan oleh pembuluh terkecil yang disebut...
(skor 1)
2. Mengapa darah harus beredar ke seluruh tubuh? (skor 3)

3. Lengkapi proses peredaran darah besar berikut! (skor 7)
Darah kaya O 2 dari jantung bagian

di bawa oleh pembuluh

ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh, darah melepaskan
sehingga darah menjadi kaya
dibawa ke jantung bagian

. Darah kaya CO 2 dari
.

dan mengikat
akan
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4. Keadaan jantung yang sedang berkontraksi disebut

sedangkan

keadaan jantung yang sedang berelaksasi disebut

. (skor 2)

5. Mengapa sistem peredaran darah pada manusia termasuk sistem peredaran darah ganda
dan tertutup? Jelaskan! (skor 2)

6. Lengkapi keterangan untuk gambar peredaran darah berikut! (skor 13)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.

x

b.

y

c.
d.
x.
y.

7. Selain darah, ada pula suatu cairan yang mengalir di seluruh tubuh namun tidak selalu
mengalir dalam pembuluh. Cairan ini disebut
mengandung

,

ketiganya berfungsi dalam
Peredaran ini termasuk peredaran

. Cairan ini
, dan
dan
. (skor 7)

8. a) Apakah yang dimaksud dengan anemia? Mengapa seseorang dapat menderita
penyakit tersebut? Jelaskan! (skor 3)
b) Apa perbedaan antara penyakit anemia dan thalasemia? (skor 2)

yang
.
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN SKORING POST-TEST II
No.
Soal
Jawaban
Skor
1.
a) Lengkapi tabel perbedaan antara pembuluh nadi dengan pembuluh 0-11
balik berikut! (skor10)
Ciri beda
Pembuluh nadi / Arteri
Pembuluh balik / Vena
Arah aliran
Meninggalkan jantung
Menuju jantung
Dinding
Tebal, elastis
Tipis, tidak elastis
pembuluh
Denyut
Dapat dirasakan
Tidak terasa
Letak
Jauh dari permukaan Dekat permukaan kulit
kulit
Katub
Satu, dekat jantung
Banyak,
sepanjang
pembuluh
b) Pembuluh nadi dan pembuluh balik memiliki sifat dan cara kerja
yang berbeda. Ujung dari kedua pembuluh ini dihubungkan oleh
pembuluh terkecil yang disebut... (skor 1)
jawab : pembuluh kapiler
2.
Mengapa darah harus beredar ke
Darah merupakan alat transportasi 0-3
seluruh tubuh? (skor 3)
/ alat pengangkutan yang paling
utama dalam tubuh. Jika darah
tidak diedarkan ke seluruh tubuh :
- Sari-sari makanan dari usus
tidak dapat diedarkan ke
seluruh tubuh
- Oksigen dari paru-paru tidak
dapat terangkut/diedarkan ke
seluruh tubuh dan
karbondioksida dari seluruh
tubuh tidak dapat terangkut ke
paru-paru
- Hormon dan sisa metabolisme
tidak terangkut
- Kestabilan tubuh tidak terjaga
karena penyebaran energi
dalam tubuh tidak merata
- Kuman leluasa masuk ke
dalam tubuh
3.
Lengkapi proses peredaran darah Darah kaya O2 dari jantung bagian 0-7
besar berikut! (skor 7)
bilik kiri dibawa oleh pembuluh
Darah kaya O 2 dari jantung aorta ke seluruh tubuh. Di seluruh
tubuh darah melepaskan O2 dan
bagian
dibawa
oleh
mengikat CO 2 , sehingga darah
pembuluh
ke
seluruh menjadi kaya CO2 . Darah kaya
CO2 dari seluruh tubuh akan
tubuh. Di seluruh tubuh, darah
dibawa ke jantung bagian
melepaskan
dan
serambi kanan.
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mengikat

sehingga darah

menjadi kaya

. Darah kaya

CO2 dari

akan

dibawa ke jantung bagian
.
4.

5.

6.

Keadaan jantung yang sedang
berkontraksi disebut
sedangkan keadaan jantung yang
sedang berelaksasi disebut
. (skor 2)
Mengapa sistem peredaran darah
pada manusia termasuk sistem
peredaran darah ganda dan
tertutup? Jelaskan! (skor 2)

Lengkapi keterangan untuk
gambar peredaran darah berikut!
(skor 13)

x

7.

y

Selain darah, ada pula suatu
cairan yang mengalir di seluruh
tubuh namun tidak selalu
mengalir dalam pembuluh. Cairan
ini disebut
. Cairan ini
mengandung
,
,
dan
yang ketiganya
berfungsi dalam
dan
. Peredaran ini

Keadaan jantung yang sedang
berkontraksi disebut sistole
sedangkan keadaan jantung yang
sedang berelaksasi disebut
diastole.
Sistem peredaran darah pada
manusia termasuk sistem
peredaran darah ganda dan
tertutup karena darah melalui
jantung 2x dalam 1x peredaran
dan beredar melalui pembuluh
darah.
1. Aorta
2. Vena cafa superior
3. Vena cafa interior
4. Aorta superior
5. Aorta interior
6. Vena pulmonalis
7. Arteri pulmonalis
a. Serambi kanan
b. Serambi kiri
c. Bilik kanan
d. Bilik kiri
x. Katub trikuspidalis
y. Katub bikuspidalis

0-2

Selain darah, ada pula suatu
cairan yang mengalir di seluruh
tubuh namun tidak selalu
mengalir dalam pembuluh. Cairan
ini disebut cairan limfe atau cairan
getah bening. Cairan ini
mengandung sel darah putih atau
leukosit, fibrinogen, dan keping
darah atau trombosit yang

0-7

0-2

0-13
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termasuk peredaran
(skor 7)

8.

.

a) Apakah
yang
dimaksud
dengan
anemia?
Mengapa
seseorang dapat menderita
penyakit tersebut? Jelaskan!
(skor 3)
b) Apa perbedaan antara penyakit
anemia dan thalasemia? (skor
2)

Jumlah skor

Nilai =
Nilai =

ketiganya berfungsi dalam
pembekuan darah dan mencegah
infeksi. Peredaran ini termasuk
peredaran terbuka.
a) Anemia merupakan keadaan
tubuh yang kekurangan
hemoglobin atau sel darah
merah. Seseorang dapat
menderita anemia karena
kurang mengkonsumsi
makanan yg mengandung zat
besi atau mengalami
pendarahan yg berat. Dapat
terjadi juga akibat
terganggunya produksi
eritrosit.
b) Anemia : penyakit kekurangan
darah karena kekurangan zat
besi atau kekurangan
hemoglobin. Sedangkan
Thalasemia : penyakit
menurun/keturunan dimana sel
darah merah tidak dapat
membentuk hemoglobin.

0-5

50

x 100
x 100
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LEMBAR OBSERVASI
AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN

Sekolah/ Kelas : SMP N 1 Seyegan/ VIIID
Hari, tanggal

:

Jam ke

:

Materi

: Sistem Peredaran Darah Manusia

PETUNJUK
1. Amatilah kegiatan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
2. Lingkari skor sesuai dengan keadaan yang Anda amati.
NO.

ASPEK YANG DIAMATI

A.

Tahap Think

1.

Siswa antusias menerima Lembar Kerja Siswa (LKS)

2.
B.
1.

2.

3.

4.

Siswa mempersiapkan buku pelajaran dan/atau buku
catatan

Siswa mencoba mengemukakan pendapat sendiri mengenai
apa yang dipikirkan
Siswa memperhatikan ketika teman kelompok sedang
mengemukakan pendapat
Siswa melakukan diskusi dengan serius dan teliti dalam
mengerjakan LKS
Siswa membuat ringkasan materi pembelajaran dari hasil
mengerjakan LKS dan diskusi kelompok
Tercipta suasana kerjasama ketika berdiskusi

C.

Tahap Share

2.

1 2 3 4
1 2 3 4

Tahap Pair

5.

1.

SKOR

Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam
diskusi dengan percaya diri
Kelompok siswa menghargai pendapat atau komentar
kelompok lain terhadap presentasi kelompoknya

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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3.

4.

Siswa menggunakan bahasa yang komunikatif saat
mempresentasikan hasil diskusi
Kelompok mengajukan pendapat atau komentar terhadap
presentasi kelompok lain

1 2 3 4

1 2 3 4

Total

Kriteria :
1

Sangat kurang

2

Kurang

3

Baik

4

Sangat baik

Observer

…
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DAFTAR NILAI PRE-TEST KELAS VIII.D
SMP NEGERI 1 SEYEGAN

No.
1.
ACF
2.
AR
3.
AIL
4.
ARP
5.
ANH
6.
ARP
7.
AYW
8.
AW
9.
BS
10. BHP
11. CMA
12. DVS
13. FaN
14. FeN
15. F
16. FN
17. GYP
18. IHC
19. KW
20. KI
21. LA
22. MS
23. PBW
24. RAP
25. RAD
26. RF
27. SP
28. SK
29. TK
30. YAM
Jumlah
Rata-rata
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Tuntas
Tidak tuntas

Nama

L/P
L
L
L
P
P
L
L
P
L
L
P
P
P
L
L
P
L
P
L
L
P
L
P
P
P
P
L
P
P
L

: 65
: 20
:0
: 30

KKM
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Pre-test
55
65
35
40
50
65
45
20
45
20
45
50
45
30
45
45
40
40
35
55
30
35
25
35
45
40
45
55
45
30
1255
41,83

Keterangan
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
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DAFTAR NILAI POSTTEST 1 KELAS VIII.D
SMP NEGERI 1 SEYEGAN

No.
1.
ACF
2.
AR
3.
AIL
4.
ARP
5.
ANH
6.
ARP
7.
AYW
8.
AW
9.
BS
10. BHP
11. CMA
12. DVS
13. FaN
14. FeN
15. F
16. FN
17. GYP
18. IHC
19. KW
20. KI
21. LA
22. MS
23. PBW
24. RAP
25. RAD
26. RF
27. SP
28. SK
29. TK
30. YAM
Jumlah
Rata-rata
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Tuntas
Tidak tuntas

Nama

L/P
L
L
L
P
P
L
L
P
L
L
P
P
P
L
L
P
L
P
L
L
P
L
P
P
P
P
L
P
P
L

: 96
: 42
: 22
:8

KKM
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Nilai
78
54
84
90
82
60
42
86
46
80
90
92
90
94
46
88
60
78
76
72
88
78
74
84
94
84
90
96
88
75
2339
77,96

Keterangan
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
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DAFTAR NILAI POSTTEST 2 KELAS VIII.D
SMP NEGERI 1 SEYEGAN

No.
1.
ACF
2.
AR
3.
AIL
4.
ARP
5.
ANH
6.
ARP
7.
AYW
8.
AW
9.
BS
10. BHP
11. CMA
12. DVS
13. FaN
14. FeN
15. F
16. FN
17. GYP
18. IHC
19. KW
20. KI
21. LA
22. MS
23. PBW
24. RAP
25. RAD
26. RF
27. SP
28. SK
29. TK
30. YAM
Jumlah
Rata-rata
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Tuntas
Tidak tuntas

Nama

L/P
L
L
L
P
P
L
L
P
L
L
P
P
P
L
L
P
L
P
L
L
P
L
P
P
P
P
L
P
P
L

: 94
: 70
: 26
:4

KKM
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Nilai
80
78
80
90
94
80
76
78
76
74
82
84
76
82
76
88
82
80
74
76
82
72
84
82
78
70
82
82
90
82
2410
80,33

Keterangan
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TIDAK TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS

